
Zpráva předsedy ZO Lesní za rok 2020 

 Dámy a pánové, vážení přátelé zahrádkáři rok 2020 byl z pohledu výboru 

a kontrolní komise  velmi náročný. Plánovaná pravidelná členská schůze 

v renesančním sále zámku se kvůli coronaviru neuskutečnila a vše potřebné 

bylo zveřejněno na našem webu zahradkarilesni.cz a také v osadních skřínkách. 

 Správa osady 03 žádá zahrádkáře a jejich návštěvy, aby používali dálkové 

ovládání brány dle návodu zveřejněného na této bráně. Není to jako ovladač na 

televizi, tento ovladač působí v okruhu cca 50 metrů. Ovládá se tlačítkem č.2 1x 

stlačit pro otevření a po projetí branou 1x stlačit pro zavření. Aktivní činnost 

brány je signalizována oranžovým majákem na bráně. Mezi sloupy brány je 

optické čidlo, které zastaví pohyb brány v případě překážky, aby nedošlo 

s sevření auta či osob. U brány je v případě výpadku elektřiny záložní baterie, 

takže brána funguje, po určitou dobu i v tomto případě dál stejně. Prosím, 

nedávejte ovladač dětem a nesvéprávným osobám na hraní, projíždějte bránou 

opatrně, nesnažte se bránu otevírat násilím. Prostor je monitorován, pokud 

dojde k úmyslnému poškození brány, budou náklady na opravu vymáhány po 

zjištěném pachateli.  

 Na osadě 01 vloni pokračoval ve funkci vedoucího osady př. Pavel 

Křivánek a i přes problémy s epidemií připravil možnost osadit na horní bránu 

dálkové elektrické otvírání brány přes mobil. Předběžná cena je 4.000 Kč na 

každou z 22ti horních zahrádek. Dálkové otvírání zrealizujeme zatím 

z prostředků ZO Lesní a dálkové ovládání přes mobil bude umožněno členům ze 

zahrádky až po zaplacení. Možnost otevírání brány klíčem FAB uvnitř osady 

zůstane zachována. 

 Na osadě 02  18. března 2020 předal funkci dlouholetý a úspěšný vedoucí 

osady 02 př. Jaroslav Chvojka svému pokračovateli, kterému bude i dále 

nápomocen, příteli Miloslavu Barantálovi, zahrádka č.60 a č.59. Ještě 

v listopadu 2020 bylo brigádně provedeno odvodnění cesty u lesa. 

 Dlouholetý problém je zálivková pitná voda. Jarní pouštěním vody, je 

naplánované na sobotu 10. dubna, na svátek Darji, týden po velikonocích. 

 Dále vás tradičně seznámím s rozdíly vodoměrů na osadách:                                                

Osada 01 nahoře  zmatečné měření vodoměru, doplatek 33 Kč 

Osada 01 dole rozdíl 8 m3 , doplatek 63 Kč 



Osada 02 nahoře  rozdíl 46 m3 , doplatek 99 Kč 

Osada 02 dole zmatečné měření vodoměru, doplatek 35 Kč 

Osada 03  rozdíl 141 m3 , ale protože jsme pro oddělení části zahrádek dole u 

plotu osadili dva páteřní vodoměry jsou rozdíly a doplatky následující: 
 

horní část osady 03/ 36 zahrádek rozdíl 95 m3 , doplatek 129 Kč 
 

Dole u plotu vlevo 6  zahrádek rozdíl 5 m3 , doplatek 35 Kč 
 

dole u plotu vpravo 10  zahrádek rozdíl 41 m3 , doplatek 208 Kč 

na spotřebu 104 m3 , což je 65%, tj. na každých 1.000 litrů 650 l spotřebované 

vody mimo měření vodoměry na zahrádkách 

Jak to budeme řešit, záleží na rozhodnutí těch 10ti zahrádkářů č.175. - 184. 

Možností je více:  

1) Záměna páteřních vodoměrů a osazení nových vodoměrů na zahrádkách.      

2) Protože je tam potrubí mělko, jde vykopat potrubí a zkontrolovat těsnost.           

3) Položení nového vodovodního potrubí po povrchu a nově napojit vodoměry  

a rozvody po zahrádkách (cena materiálu cca 8 tis Kč). 
 

 

Celková spotřeba v ZO Lesní byla vloni 2.500 m3 za 129 tisíc, pokles proti roku 

2019 o 196 m3 , to je o 10 tisíc Kč. Zatím neobjasněný zůstává rozdíl mezi 

páteřními vodoměry osad 01 + 02 a vodoměrem SčVK 122 m3 v roce 2020  

(81m3 2019). Cena vodného SčVK v roce 2021 je 53,77 Kč. 

 Vodáci mají prosbu k zahrádkářům, aby nevyhazovali při odmontování 

vodoměrů plastové objímky po plombování, protože ty je možné používat 

opakovaně. Dávají se do nich jen nové plombovací kolíčky. Šetříme tím naše 

společné náklady. 

 Bohužel musel výbor ZO Lesní řešit i nepovolené předzahrádky na 

společných cestách, přesahující větve stromů, dlouhodobé parkování po obou 

stranách na společných cestách. Doporučené parkování je po jedné straně 

cesty kvůli průjezdu záchranky a hasičů. 

 Bohužel došlo i k fyzické potyčce se zraněním mezi zahrádkáři, které ale 

už musela řešit Policie ČR, Městská policie a následně přestupková komise 

Města Klášterce.  



Závažný nešvar je i zvyk „uklízet odpad“ a budovat si komposty na cizích 

okolních pozemcích vně oplocení osad. Vyskytly se také případy kácení stromů 

v okolním cizím lese na palivo v chatkách. Prosím, zdržte se takového jednání. 

ZO Lesní za to nepřebírá žádnou zodpovědnost. Případný úřední či soudní 

postih a náklady jdou plně k tíži přestupce. Proto máme schválený osadní řád a 

Stanovy ČZS, aby zahrádková osada Lesní mohla normálně fungovat. Sousedské 

spory a naschvály také nepatří mezi správné zahrádkáře ZO Lesní Klášterec. 

Člověk si proto pořizuje zahrádku, aby si odpočinul, zregeneroval své síly, 

vypěstoval zdravé ovoce a zeleninu, aby se sešel s přáteli, potěšil se s dětmi 

nebo vnoučaty. 

Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při odbočování k zahrádkám z hlavní 

silnice nebo potom při vjíždění na hlavní silnici. Kontejnery na domovní odpad 

jsou pouze pro zahrádkáře, kteří si tam kontejner platí. Jsou to hlavně 

zahrádkáři s bydlištěm mimo Klášterec. Klášterečtí vozí odpad ke svému bydlišti 

nebo do sběrného dvora v Ciboušově. 

 Nové nařízení na ochranu osobních údajů tzv.GDPR nám trochu 

zkomplikovalo zveřejňování zpráv na našem webu zahradkarilesni.cz . U 

zveřejněné spotřeby vody za loňský rok jsou už uvedeny jen čísla zahrádek bez 

jmen a adres. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro vnitřní potřeby ZO 

ČZS Lesní u členů vychází z přihlášky za člena ZO Lesní. Členové výboru a 

kontrolní komise podepsali přísnější souhlas, protože z titulu své funkce 

přichází do styku s osobními údaji našich členů, takže si musí plně uvědomovat 

povinnost chránit a zabezpečit tyto údaje. Evidujeme adresu, číslo mobilu či 

mejlovou adresu sdělenou členem vedoucímu osady nebo našemu matrikáři 

ing. Markovi. Údaje slouží k rychlé komunikaci při mimořádných událostech a 

šetří i poštovní náklady. Obyčejný dopis už stojí 19 Kč. 

Naše zahrádková osada Lesní už trvá 38 let. Kroniku vede a aktuální i 

historické fotografie přijímá př. Seidlová 02/č.125 . Kronika zachycuje naši 

historii a slouží pouze pro vnitřní potřebu ZO Lesní k osvěžení vzpomínek na 

dobu, kdy jsme byli mladí a krásní, teď už jsme jenom krásní. Tak doufám, že 

nám to společně ještě dlouho vydrží. 

 Pět hodin brigády ve prospěch ZO Lesní slouží k provádění každoročních 

prací při úklidu, údržbě a opravách společných cest a oplocení. Jsou dobrovolné 



a na vlastní riziko členů. Jen závažnější pracovní úrazy členů ČZS jsou 

odškodněny dle společné úrazové pojistky uzavřené ČZS s pojišťovnou 

Kooperativou.  Ale  protože nutné práce se musí udělat, zůstává povinnost, 

v případě neúčasti, uhradit 500 Kč za zahrádku. Vloni to využilo 46 členů a 

přispěli do společné pokladny 23.000 Kč. Povinné brigády se nevztahují na 

starší 70ti let, funkcionáře ZO Lesní a vodáky. Ze 188 zahrádek je bez brigád 66. 

 Na základě připomínek z členské schůze jsme vloni chtěli začít 

s postupnou výměnou osadního oplocení, které je celkem zhruba 2,3 km 

dlouhé. Spoříme si na to po stokorunách už desítky let, takže peníze na materiál 

máme. Ale protože není žádná schopná firma finančně přijatelná a hlavně není 

myslitelné být několik dnů, neřku-li týdnů bez souvislého vnějšího oplocení, 

budeme muset spoléhat na vlastní síly. V roce 2020 se, bohužel, nic 

neuskutečnilo kvůli koronaviru. Ale rámcový rozpočet už máme schválený. 

Odhadovaná cena materiálu a práce za běžný metr je 120 Kč. Takže dle 

kvalifikovaného odhadu na osadu 01 připadá na 632 bm oplocení cca 76 tisíc 

Kč, na osadu 02 na 865 bm oplocení cca 104 tisíc Kč a na osadu 03 715 bm 

oplocení cca 86 tisíc; celkem za celou ZO Lesní cca 270 tisíc. Postupně se opraví 

novým pletivem i osadní brány a osadní branky. Branky zahrádkářů v osadním 

oplocení si každý opraví a zprovozní sám na své náklady a odpovědnost jinak 

budou uzavřeny novým společným oplocením. 

 Novinkou pro zahrádkáře, stavebníky z jednání zastupitelstva města  

26. listopadu 2020 je změna č.1 územního plánu Klášterce nad Ohří. Nově není 

povoleno v zahrádkové osadě změnit užíváni objektu pro rodinnou rekreaci na 

objekt pro trvalé bydlení. Stavební objekty na zahrádkách nesmí dohromady 

zabírat více jak 15% plochy zahrádky a mohou být výhradně přízemní 

s částečným podsklepením. Tato změna se týká nově povolovaných staveb 

nebo přestaveb (část Z1/8 výrok a Z1/8 odůvodnění územního plánu). 

 Nezapomínejte hlásit změny doručovacích adres, e-mailu, mobilu 

vedoucím osad a matrikáři ing. Markovi.  Náš účet u Komerční banky slouží 

dobře,  číslo účtu 115-6952390277/0100  je na vašich pozvánkách. Máme stále 

aktuální přehled o platbách, což je velmi důležité před pouštěním vody, protože 

stále zůstává, že kdo nezaplatí roční platby za zahrádku, nebude mu puštěna 

voda. 



  Do výboru ZO Lesní nám od 3. února 2020 chybí účetní, př. Janáčková 

z rodinných důvodů skončila ve funkci. Vloni na podzim kvůli eskalujícím 

problémům s bránou s jedním zahrádkářem skončil ve funkci vedoucí osady 03 

př. Frýdl. Stále sháníme také člena výboru, který bude dozorovat a kontrolovat 

naši velkou investici, výměnu plotu osad. Oslovili jsme několik členů, ale zatím 

bez kladného výsledku. Očekáváme vaše návrhy. 

 Dobrou zprávou je platební morálka našich členů; za rok 2020  není žádný 

dlužník a k 31. 12. zaplatilo na rok 2021 už 41% členů. Za to vám patří pochvala.  

 Závěrem bych chtěl poděkovat členům výboru, kontrolní komise, 

vodákům, brigádníkům a všem  členům našich tří zahrádkářských osad. Ať vám 

zahrádky slouží k radosti a krásným chvilkám se sousedy. Přeji vám stálé zdraví, 

štěstí, krásné dny na zahrádkách, slunce v duši a mládí v těle. 

 Ing. Vlastimil Platil, předseda ZO Lesní 

 

 

 

 


