ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územní rady Brno-venkov 2/2005

KONTAKTY – ZMĚNY
1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s.
LANAREST, bývalá Mosilana, ulice
Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u
tramvajové zastávky linky č. 8, 10 a 13 asi
100m od hlavního nádraží ČD a nedaleko
nádraží autobusového. Kancelář je v budově
č. 13 v 1. patře, dveře č. 13/111. Cesta je
označena tabulkami. Úřední hodiny jsou
každé pondělí 10-14 hod. Poštu zasílejte na
adresu Sekretariát ÚR ČZS Brno-venkov,
Křenová 19, 602 00 Brno. Telefonní linka
v úředních hodinách je 543 530 189; mimo
ně můžete volat na mobil přítelkyně
tajemnice Jirkůvové: 777 719 876.
–Za–

NALÉHAVÉ ÚKOLY
2. Žádáme všechny ZO které doposud
nezaslaly na ÚR přehled činnosti ZO za rok
2004 a registrační list organizační jednotky
ČZS na formulářích ústředí (najdete ve
věstníku ČZS č. 1/2004) aby tak obratem
učinily. Vyplněné tiskoviny zašlete prosím
ve dvou vyhotoveních. Seznam Organizaci,
které k 16.5.2005 nezaslaly registrační list:
ZO Březina, ZO Želešice, ZO Ořechov, ZO
Ostopovice, ZO Sokolnice, ZO Říčany, ZO
Dolní Kounice I, ZO Moravské Bránice, ZO
Veverské Knínice, ZO Opatovice, ZO
Hrušovany, ZO Přísnotice, ZO Lomnička,

ZO Deblín, ZO Žatčany, ZO Moravské
Bránice II, ZO Kuřim – Jih, ZO Bukovinka,
ZO Rosice, ZO Měnín, ZO Prace, ZO
Těšany, ZO Čebín, ZO Sobotovice, ZO
Sobotovice – Hájky, ZO Dolní Kounice II a
ZO Ochoz III. ZO jsou v seznamu řazeny
podle identifikačních čísel.
–Dr–
3. Žádáme všechny základní organizace
aby na ÚR písemně zaslaly připomínky
k Jihomoravskému zimnímu oblastnímu
kurzu pořádanému naší ÚR, popřípadě
požadavky co bychom mohli v jeho dalším
ročníku 2005/6 ještě zlepšit. Tyto
připomínky můžete také přinést na
sekretariát, kde se bude dne 24.6.2005 v 15
hod. konat zasedání pěstitelské komise, která
bude jednat o přípravě dalšího ročníku. -Pr4. Celostátní výstava HORTIKOMPLEX
se bude jako každoročně konat na podzim ve
dnech 6.-9. října v Olomouci. Naše ÚR se
zúčastňuje pravidelně každý rok svou vlastní
expozicí. Dříve ji tvořily vybrané výpěstky
ovoce
a
zeleniny,
jejichž
vzorky
prostřednictvím ÚR poskytovaly naše ZO.
Letos je cíl výstavy poněkud jiný,
rozmanitější. Má ukázat návštěvníkům
možnosti, které jim poskytují zahrádky, ale
vedle toho i jiné prostory, jako např. balkony.
Vedle ukázek výpěstků by měla každá
expozice návštěvníky poučit a také pobavit.
Pro expozici bude mít každá ÚR vyčleněnou
plochu, kterou si bude aranžovat. Tolik jako
úvodní informace.
K vlastnímu obsahu expozice: Ovoce a
zelenina bude jistě tvořit její největší část.
význam mají ucelené kolekce skýtající
přehled výpěstků ÚR v daném druhu (už ne
tedy větší počet stejné odrůdy z různých
míst). Určitě expozici oživí méně obvyklé či
neobvyklé druhy výpěstků. Je možno
vystavit i rostliny v kontejnerech, i s plody.
Vzorky mohou být doplněny také ukázkami

využití výpěstků (kdoule, oskeruše, asijské
hrušně, černý kořen, chřest, sortiment
brambor, sortiment léčivek a pod).
Další možnosti propagace práce členů ZO na
výstavě: pro každou ÚR je zajištěna relace
v místním rozhlase. Mohou tam vystoupit i
případné folklórní nebo dětské soubory.
Souhrn: doufáme, že nám podle uvedené
inspirace pomůžete aby expozice naší ÚR
byla nejen bohatá, ale i nápaditá a dobře
reprezentovala práci i úspěchy našich
zahrádkářů.
Kontakty a konzultace: sekretariát ÚR
pondělí 10-14 hod.
-Šv-

Rádce zahrádkáře. Tento název ale v PÚR
neprošel a tak se PÚR konečně rozhoupalo a
odhlasovalo definitivní název. Příloha se od
nynějška bude nazývat Jaro, Léto, Podzim a
Zima zahrádkáře, podle toho, v kterém
období bude vydávána. Tištěna je stále
černobíle ale její barevnou verzi si můžete
objednat pro zasílání e-mailem na adrese
prochazka@pest.srs.cz.
-Pr8. Jihomoravský zimní oblastní kurz, ve
statistických datech: Kurz probíhal o
sobotách
od
listopadu
do
března
v posluchárnách Mendlovy zemědělské a
lesnické univerzity. Během tohoto období
proběhlo v 8 přednáškových dnech 16
dvouhodinových přednášek tj. celkem 32
hodin přednášek. Nejvíce posluchačů (137)
navštívilo přednášky Prof. Ing. Vojtěcha
Řezníčka, CSc.: Méně známé ovocné druhy a
Doc. Ing Borise Kršky: Broskve a meruňky.
Na druhém místě (118 posluchačů) se
v návštěvnosti umístily přednášky Ing.
Dušana Nesrsty, a Bc. Tomáše Jana kteří
představili novinky a trendy v ovocném
sortimentu.
Třetí místo (106 posluchačů) obsadily
přednášky Ing. Petra Ackermana: Vliv počasí
v roce 2004 na šíření chorob a škůdců na
našich zahrádkách a Ing. Jaroslava Roda:
Choroby a škůdci balkónových a hrnkových
květin.
Nejmenší návštěvnost (70 posluchačů) měly
přednášky na květinářská témata.
Celkem přednášky navštěvovalo 259
posluchačů ale jen 42 posluchaček celkem
tedy 301 účastníků, a bylo odposlechnuto
3124 posluchačohodin. Tento kurz pořádaný
naší ÚR je dle poznatků ze setkání pořadatelů
kurzů v celé republice nejrozsáhlejší
–Pr–

5. Žádáme všechny ZO, které si dosud
nevyžádaly na statistickém úřadu přidělení
IČO (identifikační číslo organizace), aby tak
neprodleně učinily. Pobočka Statistického
úřadu v Brně sídlí na Jezuitské ul. č. 642/2,
tel: 542 528 111. ZO nemohou používat IČO
ÚR tak jak tomu bylo dříve.
–Dr–

DŮLEŽITÉ INFORMACE
6. Zasedání Územní Rady ČZS Brnovenkov se uskuteční dne 15.6.2005 se
zahájením v 16 00 hod. ve velké zasedací
místnosti č. 304 Křenová 67 (viz plánek).
Spojení je tramvají linky č. 8, 10 a 13 od
Hlavního nádraží. Jedná se o druhou
zastávku směr Líšeň. Zveme všechny členy
ÚR a předsedy těch ZO, které nezvolily své
delegáty do ÚR .

9. Setkání pořadatelů oblastních školení
ČZS, do kterých spadá i náš Jihomoravský
zimní oblastní kurz, proběhlo 21.5.2005 ve
SZeŠ Poděbrady. Za naši ÚR se jej zúčastnil
Ing. Procházka, který zde kromě zprávy o
kurzu přednesl i přednášku o Herbicidech do
ovocných sadů a vinohradů
–púr–
10. Přehled svazových ocenění ČZS
- Čestné uznání ZO. O udělení rozhoduje
výbor ZO.

7. Odborná příloha zpravodaje již dostává
definitivní tvar. Minulé čtvrtletí jsem se
pokusil dát odborné příloze zpravodaje, která
nahradila časopis Zahrádky a zahrady, název
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- Čestné uznání ÚR. Návrhy projednává
představenstvo ÚR ČZS, o udělení
rozhoduje plénum ÚR ČZS.
a) Členům a funkcionářům:
- Diplom „Zasloužilý zahrádkář“. Navrhuje
představenstvo ÚR nebo RR.
- Vyznamenání I., II. A III. stupně.
Navrhuje představenstvo ÚR nebo RR.
b) Základním organizacím, územním radám,
nesvazovým
orgánům,
organizacím,
institucím a jejich pracovníkům:
- Čestné uznání I. a II. Stupně. Navrhuje
územní rada, představenstvo ÚR nebo RR.
c) Členům a nečlenům svazu:
- Vyznamenání za „Zásluhy rozvoj ČZS“.
Navrhuje představenstvo ÚR nebo RR.
- Zvlášť zasloužilým členům ČZS může být
uděleno podle stanov ČZS § 5, odst. 2
čestné členství. Udělení schvalují výroční
členská schůze ZO, Zasedání ÚR A RR.
Posloupnost vyznamenání od nižšího
k vyššímu je nutno dodržet (kdo nemá nižší
nemůže obdržet vyšší).
Písemné návrhy na ocenění členů ZO uzemní
radou a republikovou radou v roce 2005 se
stručným zdůvodněním zašlete na sekretariát
ÚR do 30.7.2005.
–Dr–

-

-

-

-

11. Postup převodu cest a společných
prostor v zahrádkových osadách. Podle
Informace Ing. Slámy z RR komise právní
doporučuje ZO aby společné prostory
v zahrádkových osadách byly při prodeji
dány ve prospěch jedné osoby která následně
provede převod na ZO.
–Za–

-

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
12. Informace ze zasedání PÚR 15.3.2005
- byl schválen zápis 2/2005 ze zasedání ze
dne 15.února 2005.
- úkol 8/1 trvá. Do dnešního dne nebylo
předáno od ZO 34 RL, seznam ZO, které
nepředaly RR bude uveřejněn ve
zpravodaji s výzvou k předání.
- Zimní odborné kurzy - úkoly byly
splněny, do této doby proběhlo 6 kurzů.
Ing. Vysočanová
ve
spolupráci
s ing. Procházkou vyhotoví podklady pro
vyúčtování dotace. Ing. Procházka předá
prezenční listiny a na sekretariátě bude
zpracován seznam pro další období (zajistí

-

-

-
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př. Jirkůvová), dále vyzve ve zpravodaji o
zaslání připomínek ke kurzu od ZO, předá
př. Zavřelovi videokazetu k posouzení,
zda v příštím období budeme pořizovat
videokazety.
Bylo
odsouhlaseno
zakoupení 30 ks CD, na které ing.
Procházka zajistí stažení materiálů, které
budou na sekretariátě k zapůjčení ZO. K
tomu vypracuje seznam.
V ZO Ivančice-Střibský mlýn došlo ke
změně předsedy organizace. Nový
předseda je př. Nosek Karel, Brno, Spodní
20. Př. Nosek byl vyzván písemně k
předání RL ZO.
Byla dodána výpočetní technika, žádost o
dotaci na ústředí do Prahy bude podána po
jednání předsedů ÚR Brno-venkov a
Brno-město o pořadí dodávky těchto dvou
subjektů.
Budou vyzvány ostatní ÚR kraje k účasti
na krajské koordinační radě, kde bude
dohodnuto nové složení KKR a termíny
zasedání. Současně se zde projedná pořadí
dotace na výpočetní techniku. První
zasedání se bude konat 17.3.2005 na ÚR
Brno-m., ve 14 hod. Počítá se s účastí
předsedy a místopředsedy ing. Procházky
ČZS – ústředí Praha pořádá národní kolo
soutěže Mladý zahrádkář. Informace a
přihláška budou postoupeny na ZO
Březina, kde je skupina mladých
zahrádkářů.
1-2.4.2005 proběhne zasedání republikové
rady v Bohdanči. Zúčastní se předseda př.
Zavřel. Před zasedáním požádáme ústředí,
zda by bylo možno předat našemu
zástupci seznam zaměstnanců ústředí
s uvedením kompetencí.
ing. Vysočanová se spojí s daňovou
poradkyní ing. Moudrou a dohodnou se na
schůzce ve věci přiznání k dani z příjmu
za rok 2005.
Zpravodaj: členové představenstva jsou
vyzváni, aby podávali příspěvky hustěji
než doposud. Prvních 25-30 znaků bude
použito jako nadpis a potom text může
pokračovat dál.
Finanční rozpočet ÚR na rok 2005 bude
předložen a odsouhlasen na příštím
představenstvu.

- Př. Brym bude vyzván ing. Vysočanovou
k provedení
revize.
Revize
bude
provedena dokonce dubna 2005.
- Bylo
odsouhlaseno,
požádat
ing.
Tajovskou o pomoc se zavedením
účetnictví. Ing. Vysočanová projedná
odměnu.

- Př. Gapčo zjistí stav v ZO Žatčany
majetkové poměry – z důvodu zrušení
organizace.
- ing. Drbal dodá příspěvek do Zpravodaje
– posloupnost vyznamenání
- Ing. Ševčíková – prověří návrh na
vyznamenání ZO Moravské BrániceKomořina
- př. Jirkůvová doplní a opraví soupis
registračních listů a předá všem členům
ÚR
- Byl odsouhlasen věcný dar k životnímu
výročí ve výši 500Kč
- Předseda př. Zavřel předložil zprávu ze
zasedání RR v Bohdanči dne 15.3.20005.
- Bylo vydáno potvrzení ZO Blažovice o
existenci zahrádkářské osady za účelem
odkoupení pozemků od PF ČR Brno.
- Od 20.4.2005 spadá naše ÚR pod FÚ
Brno-město.
- Na RR v Bohdanči byl odsouhlasen naši
ÚR příspěvek na PC - bude zaslána žádost
na ústředí.
- Ing. Vysočanová přednesla přehled
hospodaření.

13. Informace ze zasedání PÚR 19.4. 2005
- Byl schválen zápis 3/2005 ze zasedání ze
dne 15.března 2005.
- Do dnešního dne nebylo předáno od ZO
34 RL. Výzva k předání byla uveřejněna
ve Zpravodaji 1/2005.
- Zimní odborné kurzy byly ukončeny, př.
Jirkůvová překontroluje adresář účastníků
odborných kurzů. Přítomni poděkovali
ing. Procházkovi za kvalitní přípravu a
provedení. Po obdržení potvrzení smlouvy
z ústředí bude provedeno vyúčtování
- V ZO Ivančice-Střibský mlýn došlo ke
změně předsedy organizace. Dosud nebyl
RL předán. Př. Nosek byl opětovně
vyzván a přislíbil, že RL přinese osobně.
- Byl předložen finanční rozpočet ÚR na
rok 2005
plánované výdaje 140 300Kč,
předpokládané výdaje 116 700Kč.
Zisk 23 607Kč.
- Ing. Ševčíková vypracuje dotazník o
mezinárodních vztazích. Bylo dohodnuto,
že máme zájem o spolupráci se
Slovenskem a Rakouskem.
- Ing. Procházka zajistí zákon o rostlinolékařské péči
- Přítomni předloží návrhy na členy, kteří
by mohli být navrženi do síně slávy
v Hradci. Ve věstníku bude uveřejněna
výzva ZO o předložení návrhů.
- př. Jirkůvová zjistí možnost připojení
internetu přes místní telefonní síť.
- do zpravodaje bude dána pro ZO
informace o způsobu převodu společných
prostor v zahrádkářských osadách - dle
informace Ing. Slámy na RR
- ve zpravodaji bude uveřejněna pozvánka
na zasedání ÚR Brno-venkov dne
15.6.2005 se zahájením 16.00 hod. ve
velké zasedací místnosti č. místnosti 304
Křenová 67.
- Zpravodaj a přílohy budou rozesílány na 1
adresu ZO.

14. Informace ze zasedání PÚR 17.5.2005
- byl schválen zápis 4/2005 ze zasedání ze
dne 19.dubna 2005.
- úkol 8/1 trvá. Do dnešního dne nebylo
předáno od ZO 33 RL.
- Zimní odborné kurzy-byly ukončeny – př.
Jirkůvová dokončuje kontrolu adresáře
Odborných kurzů. Po obdržení potvrzení
smlouvy z ústředí bude provedeno
vyúčtování - zajistí ing. Vysočanová a ing.
Procházka - bylo vyúčtováno 17 946 Kč
- Dosud nebyl předán RL ZO IvančiceStřibský mlýn.
- ing. Vysočanová projednala odměnu za
poradní činnost v účetnictví a přítomni
odsouhlasili odměnu 100Kč/hod. Celková
výše odměny - 800Kč.
- Je možnost napojení sekretariátu na
internet. Po diskuzi bylo dohodnuto, že
rozhodnuto bude až po zjištění možnosti
komunikace po internetu se ZO.
- Byl odsouhlasen věcný dar k životnímu
výročí ve výši 500 Kč ing. Ševčíkové a
500 Kč př. Zavřelovi Josefovi předsedovi ÚR
4
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př. Jirkůvová zajistí rozeslání pozvánek na
zasedání ÚR Brno-venkov na 15.6.2005
v 16,00hod. ve velké zasedací místnosti
č.dv. 304 ve druhém poschodí Křenová
67, Brno. na jednotlivé delegáty. Součástí pozvánky bude i program sestaví př. Zavřel
do příštího zasedání předloží př.Brym a
př.Chmelíkové revizní zprávu. Revize
byla provedena
ing. Procházka projedná na Zemědělské
fakultě možnost konání odborného kurzu
v jejích prostorách i v roce 2005/2006.
4.6.2005 se koná v Olomouci schůzka o
organizaci a náplni Hortikomplexu 2005,
který se koná 6.-9.10.2005. Schůzky se
zúčastní př. Zavřel Josef a př. Zavřelová
ze ZO Tišnov.
Doplnění zápisu ze zasedání v dubnu –
Ing. Vysočanová přednesla přehled o
hospodaření za rok 2004 – výsledek
hospodaření je ztráta 57 791,94Kč. Ztráta
se skládá ze ztráty ÚR Brno-venkov
24 139,94Kč a ztráty časopisu Zahrádky a
zahrady 33 652,00Kč.
Představenstvo územní rady schvaluje
hospodářský výsledek za rok 2004.
Vzniklá ztráta bude zúčtována na vrub
účtu 9310 - vlastní jmění.
Navrhované opatření – jednou za ¼ roku
se sejde finanční komise a prověří čerpání
rozpočtu. Do finanční komise je nutné
doplnit jednoho člena. Bude projednáno
s ing. Moudrou a ing. Krumalovou.
Představenstvo schvaluje nevymáhat
nevrácenou
půjčku
5 008,Kč
poskytnutou časopisu Zahrádky a zahrady
v roce 2004 zúčtováním na účet 9310vlastní jmění.
Redigovala redakční rada Zpravodaje.
Předseda: Ing. Jiří Procházka, členové: Josef
Zavřel, Ing. Věra Ševčíková. Křenová 19,
602 00 Brno, 543 530 189 Dáno do tisku
30.5.2005.

NABÍDKY-INZERCE
15. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem
okrese, rádi zdarma uveřejníme.
–Pr–
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