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práce pro členy oddílu

Částečné obroušení a nátěr červeného vleku na lodě nachystání barvy avizujte T.Bojdovi
střih haluzí keřů, které přesahují přes náš plot do profilu cesty. Náš plot v úseku od 
parkoviště směrem dozadu do zahrádek. Haluze dát na ohniště.
Řez keřů na příjezdové cestě k loděnici. Před příjezdem na parkoviště vlevo keře nad 
opěrnou betonovou zdí pod fotbalovým hřištěm. Vyřezat keře které zasahují do profilu cesty 
a rostou na kraji této zdi. Haluze dát na ohniště.
flexou rozřezat šatní skříňky na menší kusy aby se daly odvézt do zběru. Skříňky složené u 
kompostu.
Montáž a nátěr zahradní lavečky. Samostatné ocelové nohy uloženy v dílně. Namontovat 
nová prkna a natřít.

Nákup prken, šroubů a barvy zajistí Bojda. 
Zavčas dopředu avizujte, tel.: 602 839 780

Rekonstrukce některých dosložilých zahradních laviček v areálu. Buď jen broušení a nátěry 
nebo i výměny prken. výběr po dohodě třebas se správcovou.

Nátěr malé branky v rohu nově přikoupeného pozemku. (za chatkou) Osmirkovat korozi.
Nachystání barvy avizujte dopředu komukoliv z 
výboru oddílu

Vykopání pařezu po skáceném ořechu v prostoru u dětských houpaček. Srovnat terén 
hlínou z kompostu. Vyset trávu. travní osivo u správcové
Vykopání pařezu po skácené bříze vlevo od kompostu
Úklid betonových chodníkových dlaždiček a sklolaminátových střešních vlnovek do 
kumbálu k nářadí (vedle žacího traktoru). Je to zbytek uskladněných dlaždic vlevo od 
kompostu. Srovnat a uhrabat terén.
Oprava dvou venkovních krakorců na lodě před loděnicí 2. Montáž dvou nových trámků + 
nátěr. (náhrada shnilých)

trámky, šrouby, barvu předem zajistí po 
dohodě kdokoliv z výboru oddílu

grafity z venkovní starny na brance pro lodě k řece. Nátěr ocelové branky. Obroušení grafiti 
na dřevěnném oplocení. Jen jedno pole vlevo od branky a jedno pole vpravo. Dřevěnný plot 
nenatírat, nechat jen v obroušeném stavu.
Sekání trávy benzínovým krovinořezem nebo elektrickým vyžínačem všude v areálu v 
nepřístupných místech, kde se nedostane žací traktor.
Řezání dříví složeného u sauny. Práce ve dvou lidech elektrickou řetězovou pilou.



Drobná zednická práce. Oprava fasády boku verandy pod dřevěnými schody u horní 
budovy. Prasklou spáru, přechod zdi ve svah možná řešit namontováním přechodové lišty, 
nebo to zase praskne.

nachystání materiálu avizovat komukoliv z 
výboru oddílu

Zajištění oprav nafukovacích lodí v naší půjčovně. Rozhodnout zda je rentabilní loď 
opravovat nebo vyžadit. Servis prostřednictvím O.Holkupa ve Water Element. Výsledek 
rozhodnutí zda opravovat, za kolik, nebo vyřadit konzultovat s výborem oddílu. vypsané závady na lodích u správcové
Pravidelná údržba ostružin u oplocení za beach kurtem č.2. Nově rostoucí šlahouny 
přivazovat k plotu, vystřihávat staré. Vytrhávat plevel kolem ostružin. Nové šlahouny, které 
se zakořeňují více do prostoru směrem ke kurtům mimo plot vykopat a vysadit do mezer 
mezi keři. Cíl - ostružiny by měly být po celé délce plotu !!!!!!! Řádně vyznačit kolíkem 
novou výsadbu, aby nebyla omylem vytržena. Dá se pokusit rozmnožovat ostružiny 
zapuštěním šlahounu ostružiny do země.
Zvětšení otvoru (převrtání) pro visací zámek u brány pro vjezd aut do areálu. Zvětšit asi jen 
o 2 mm
NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Částečně obrousit a nátěr fasády horní budovy strana k parkovišti. 
Spodní část omylem kdysi natřena Krausem nějakou syntetickou barvou a nyní se to loupe. 
Nátěr lazurovacím lakem !!!!! Výběr barvy zajistí J.Vrátníček
natřít stěny šaten podruhé lazura je v dívčí šatně pod lavičkou
vyhrabat listí z prostoru mezi saunou a plotem, vytrhat plevel okolo plotu
překatrovat kompost a rozvezt na vhodná místa v areálu
překatrovat vyvezený písek z hřišť a rozvézt na trávu v areálu. Slabá  vrstva písku.


