ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územní rady Brno-venkov 3/2005

KONTAKTY – ZMĚNY
1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s.
LANAREST, bývalá Mosilana, ulice
Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u
tramvajové zastávky Vlhká 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 dosud nezaslaly registrační list: ZO
Želešice, ZO Sokolnice, ZO Moravské
Bránice, ZO Veverské Knínice, ZO
Opatovice, ZO Hrušovany, ZO Přísnotice,
ZO Lomnička, ZO Deblín, ZO Moravské
Bránice II, ZO Kuřim – Jih, ZO Bukovinka,

ZO Rosice, ZO Měnín, ZO Prace, ZO
Těšany, ZO Čebín, ZO Sobotovice – Hájky,
a ZO Ochoz III. ZO jsou v seznamu řazeny
podle identifikačních čísel.
–Dr–
3. Dotace na osvětovou činnost na rok
2006. Doposud žádná ZO nepožádala o
dotace na osvětovou činnost na rok 2006.
jedná se o dotace využitelné pro financování
odborných přednášek, tématických zájezdů,
výstav výpěstků a odborných publikací.
Žádosti o dotace podávejte písemně na
územní radu do konce října
–púr–

DŮLEŽITÉ INFORMACE
4. Hnojiva a postřiky. Na základě
požadavku několika ZO jsme zjistili, že
finančně výhodný prodej průmyslových
hnojiv, chemických přípravků, zahradních
substrátů a poradenskou činnost z této oblasti
poskytuje: AGROPODNIK a.s. Podivín
středisko Modřice
Havlíčkova 592
664 42 Modřice,
tel: hnojiva – 547 242 051,
chemikálie – 547 216 582,
od pondělí do pátku 700-1400 hod.
-Za5. Odborná příloha je stále tištěna
černobíle ale její barevnou verzi si můžete
objednat pro zasílání e-mailem na adrese
prochazka@pest.srs.cz.
-Pr6. Jihomoravský zimní oblastní kurz, dne
24.6.2005 se na sekretariátě ÚR ČZS Brnovenkov sešla pěstitelská komise, složená ze
zástupců ÚR Brno-město, Brno-venkov,
Hodonín, Uherské Hradiště, Vyškov a
Znojmo aby naplánovala rámcový program
kurzu na školní rok 2005-6. Komise se
shodla na tom že tématem tohoto roku bude
vinařství. V letošním roce proběhne v rámci
kurzu také atraktivní degustace jablek. Ke

kurzu jsme dostali pouze jeden dopis
s návrhy od ZO. Tyto návrhy jsme
akceptovali.
–Pr–

-

7. Program klubu zahrádkářek – schůzky
budou i nadále probíhat v seminární
místnosti u skleníků botanické zahrady na
Kotlářské ulici
22.9.2005 1530 čtvrtek Ing. Pleskač: Vše o
bylinkách – pokud máte na zahrádce nějakou
bylinku a nevíte, co to je, nebo je nemocná,
přineste ji.
7.10.2005 Pátek autobusový zájezd na
výstavu Hortikomplex do Olomouce. Cena
bez vstupenky 150 Kč. Přihlášky co nejdříve
u Ing. Ševčíkové tel: 549 420 353. Účastnit
se mohou i členové ZO. Nástup do autobusu
po trase Ivančice – Brno.
13.10.2005 1530 čtvrtek Podzimní burza
přebytků, oddělky trvalek, cibulky, pokojové
rostliny a další.
16.11.2005 1530 středa (pozor ve čtvrtek je
státní svátek) Vánoční rukodílky – přání,
malba na sklo, ubrousková technika, vánoční
recepty.
24.11.2005 1530 čtvrtek suchá vazba –
ukázky i Vaše vlastní tvoření.
1.12.2005 1530 čtvrtek Vánoční vazba.
Ukázky letošních trendů, i Vaše vlastní
tvorba.
15.12.2005 1530 čtvrtek Vánoční setkání,
zhodnocení celoroční činnosti, plán na rok
2006, nadílka, zábava.
–Šv–

-

-

-

-

-

-

výzva ZO o předložení návrhů. Př.
Jirkůvová prověří podmínky - úkol trvá
3/5 ing. Procházka projedná na
Zemědělské fakultě možnost konání ZOD
v jejích prostorách i v roce 2005/2006 –
neprodleně – úkol trvá
1/6 Bylo schváleno objednání odborných
publikací dle nabídky ve věstníku 2/2005
za snížené ceny- př. Jirkůvová
Doplnění zápisu č.5/2005 – Nevrácenou
půjčku časopisu Zahrady a zahrádky
nevymáhat, zlikvidovat dluh zúčtováním
na vrub účtu 9310 (vlastní jmění) přes
účet 5189 (nedaňové náklady).
ÚR souhlasí s opravou účtování mezd a
srážkových daní z příjmu z předchozích
let a zúčtováním na vrub účtu nedaňových
nákladů 5189.
Plenární zasedání 15.6.2005 - byly
projednány jednotlivé body schůze ÚR
podle programu. Řízením schůze byl
pověřen Mgr. Flíček, předseda mandátové
komise př. Gapčo + 2 z pléna, předseda
návrhové komise ing. Drbal + 2 z pléna.
Jednotlivé body jsou organizačně
zajištěny.
Př. Zavřel podal zprávu ze schůzky o
organizaci Hortikomplexu 2005 – bude
předneseno na plénu.
Př. Chmelíková přednesla
zprávu o
finančním hospodaření ÚR za rok 2004,
která bude přednesena na plénu.

Plán zasedání ÚR na II.pololetí 2005 – 23.8.,
13.9.,18.10.,15.11.,13.12., v 15,30hod
Další zasedání bude 23.8.2005
–púr–

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
8. Informace ze zasedání PÚR 7.6.2005
- 8/1 - úkol trvá, do dnešního dne nebylo
předáno od ZO 31 RL.
- 9/1 - Zimní odborné kurzy - byly
ukončeny – př. Jirkůvová překontroluje
adresář Odborných kurzů- dokončuje se.
- Bylo odsouhlaseno zakoupení 30 ks CD
na stažení materiálů, které budou na
sekretariátě k zapůjčení ZO. K tomu
vypracuje seznam-úkol trvá.
- 3/4-Ing.Procházka zajistí zákon o rostlinolékařské péči- úkol trvá
- 4/4- Přítomni předloží návrhy na členy,
kteří by mohli být navrženi do síně slávy
v Hradci. Ve zpravodaji bude uveřejněna

9. Zasedání Územní Rady ČZS Brnovenkov se uskutečnilo dne 15.6.2005 v 16 00
hod. ve velké zasedací místnosti č. 304
Křenová 67.
zasedání zahájil v 16,15 hod. a dále ho i řídil
Mgr. Josef Flíček.
-Protože k návrhu programu nebyla žádná
připomínka, byl program přijat. Jako
zapisovatelka zasedání byla schválena př.
Jirkůvová Věra
-Volby do komisí mandátové a návrhové.
 do mandátové komise byli navrženi
př. Gapčo, př. Piták – oba ZO CEMO
Mokrá a př. Sláma ZO Bílovice Nad
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Svitavou
Mladova
schváleni
jednomyslně
 do návrhové komise byli navrženi
:předseda ing. Drbal Miroslav ZO
Tišnov, ing. Horňanský ZO Sentice, př.
Borýsek
Vincenc
ZO
Zakřany
schváleni jednomyslně
- Zprávu o vykonané práci ÚR ve funkčním
období 2004-2005 a zprávu o stavu
členské základny ÚR Brno-venkov
přednesl př. Zavřel předseda ÚR Brnovenkov
- Zprávu o hospodaření ÚR za r. 2004
přednesla př. Chmelíková
- Zprávu o revizi hospodaření za r. 2004
podala za omluveného př. Bryma
Ing. Ševčíková
- Návrh plánu práce na r. 2005 přednesla
ing. Ševčíková
Jednomyslně
bylo
odsouhlaseno, že návrh činnosti se přijímá
na období 4 roků. Každý rok se bude
pouze aktualizovat a doplňovat o nové
věci
- Návrh rozpočtu přednesla př.Chmelíková
- Návrhy byly přijaty bez připomínek jednomyslně

12. ÚR ČZS Brno-venkov hledá skladovací
prostory pro archív. Jedná se o suchý prostor
pro jednu velkou skříň, která se již nevejde
na sekretariát. ZO nabídněte.
–púr–
13. Školení účetních - pokud máte v ZO
zájem o proškolení v podvojném účetnictví,
přihlaste se na PÚR. Jakmile se najde
dostatek zájemců toto školení uspořádáme.
–púr–

- Ing. Procházka místopředseda ÚR Brnovenkov přednesl zprávu o Zimních kurzech
v roce 2004/2005
Dle informace RR pořádá ÚR Brno-venkov
nejrozsáhlejší kurz v rámci ČZS
Dr.
Košťál poděkoval př. Procházkovi za kvalitní
a rozsáhlou přípravu a
celkovou úroveň a
zajištěnost ZK.
–púr–

OZNÁMENÍ
10. PÚR oznamuje, že zemřel dlouholetý
člen představenstva naší územní rady a
předseda ZO Ostopovice přítel Stanislav
Šmíd. Jeho laskavostí a přičiněním měla ÚR
ČZS Brno-venkov (dříve OV ČZS) dlouhou
dobu sekretariát v objektu ostopovické ZO.
Litujeme že už není mezi námi.
–púr–

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
23.8.2005.

NABÍDKY-INZERCE
11. 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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