
Zpráva předsedy ZO Lesní za rok 2021 

 Vážení přátelé zahrádkáři, dámy a pánové, rok 2022 je pro ČZS rokem 

jubilejním, slavíme výročí 65 let od vzniku ČZS. V roce 2021 byl přijat 

Zahrádkářský zákon, který potvrdil zahrádkaření jako veřejně prospěšnou 

činnost. Naše ZO Lesní byla založena v roce 1983. Myslím, že jsme dobrá 

zahrádkářská osada a poskytujeme našim členům možnost uskutečňovat své 

pěstitelské i rekreační zájmy .  

 Voda zůstává ostře sledovaným tématem. Cena vodného od SčVK je letos 

59,33 Kč/m3 . Přestože je pouštění vody avizováno na vratech, vývěskách, stále 

je mnoho zahrádkářů, kterým je zatěžko namontovat vodoměr a alespoň 

nechat odemčená vrátka a vodoměr, když už nemohou být přítomni. A to samé 

se opakuje při zavírání vody. Pokud chybí jediný údaj z vodoměru nemůžeme 

uzavřít stav spotřeby vody a provést vyúčtování a kalkulaci doplatků za rozdíly 

vody oproti hlavnímu vodoměru vodáren. Do osadního řádu je nově v usnesení 

odsouhlasena pokuta 250 Kč za nepřístupný vodoměr při pouštění nebo 

zavírání vody. 

 Na osadě 01 se prováděla údržba oplocení a letos po větrné zimě bude 

po dohodě s městem provedena redukce okolního stromového porostu. Osadní 

cesty budou vyspraveny štěrkem.   

Také já mám problém s některými zahrádkáři. Na naši deponii odpadu na 

můj soukromý pozemek s dvěma hromadami, na jedné je rostlinný 

kompostovatelný  a  na druhé spalitelný odpad, vozí stavební odpad nebo se 

nenamáhají s tříděním na kompostovatelný a spalitelný a hodí to kam je 

napadne. Prosím, respektujte třídění. Ale větší množství se ukládá do sběrného 

dvora v Ciboušově pro občany zdarma.  

Dále bych chtěl upozornit na povinnost revize komínů. Informace bývají 

vyvěšeny v osadních skřínkách.  V případě požáru se pojišťovna snadno vyviní 

z placení náhrady, pokud revize není. Povinnost je 1x za dva roky nechat si 

komín zrevidovat kominíkem. 

Na osadě 02 se průběžně provádí oprava podezdívek a plotu. Pozornost 

je věnována osadním cestám, proběhla oprava lesní cestičky k holubářům a 

odstranění označených stromů po dohodě s Lesy ČR. 



Na osadě 03 zase vyvstal problém s dodržováním nočního klidu po 22 

hodině. Někdo jezdí na zahrádku posedět s kamarády, další se jezdí na zahrádku 

vyspat přes víkend a má asi na klid nárok. Chce to víc ohleduplnosti a respektu 

k ostatním.  

 Brigády jsou tradičně využívány k údržbě a opravě cest, oplocení, 

odstraňování větví, keřů a plevele kolem cest. Členové výboru, kontrolní 

komise, vodáci a zahrádkáři nad 70 let jsou osvobozeni od brigád. Někteří 

členové raději zaplatí těch 500, vloni to bylo za 29 tisíc a v osadě 03 bude 

dodatečně zaplaceno členy při platbách na rok 2023 za neodpracované brigády 

v roce 2021  9 500 Kč. Protože jsem z důvodu zářijového pracovního úrazu 

strávil v lékařské péči i v nemocnici 4 měsíce a nebyl jsem schopen předat 

přehled neodpracovaných brigád za osadu 03. Protože práce jsou potřeba 

udělat, platíme zase jiným zahrádkářům za brigády nad povinných 5 hodin, 

vloni to bylo za 14 tisíc. V usnesení je zvýšena platba členů za neodpravované 

brigády  v roce 2022 na 150 Kč/hod tj. celkem za 5 hodin 750 Kč. 

 V letošním roce je potřeba doplnit výbor ZO Lesní o předsedu, účetní a 

vedoucího osady 03. Věk člověk nezastaví, navrhněte nové, pracovité a obětavé 

členy. Práce se sama neudělá a osada potřebuje správné  vedení. Je dobré, že 

se průběžně obnovují party vodáků, protože to je pro fungování osady také 

nezbytná činnost.  

 Závěrem bych chtěl poděkovat členům výboru, kontrolní komise, 

vodákům, brigádníkům a všem dobrým 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. 

 Děkuji vám za pozornost. 

  

  

 


