ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územní rady Brno-venkov 2/2006

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. Kromě
toho se na ni můžete obracet e-mailem na
adresu: VeraJirkuvova@seznam.cz
–Za–

to tyto ZO: Prace, Veverské Knínice, Těšany,
Hrušovany, Sobotovice – Hájky, Lomnička,
Ochoz II, Kuřim – Jih, Bukovinka,
-púr3. žádáme naléhavě ZO, které nezaslaly
přehledy o činnosti k 31.12.2005, o jejich
urychlené zaslání. Termín pro odevzdání byl
do konce února 2006. Doposud jsme
přehledy neobdrželi od 34 ZO. Formuláře
jste obdrželi ve věstníku č.3/2005 ČZS -púr-

DŮLEŽITÉ INFORMACE
4. Plenární zasedání Územní rady ČZS
Brno-venkov se koná ve středu 14.6. v 16
hod. v Brně, Křenová 67 II. poschodí dveře
č. 310 (velká zasedací místnost). Pozvánka je
přílohou tohoto zpravodaje.
5. IČO zřizovatele (ústředí ČZS) je:
00433182
-púr6. Všechny ZO jsou povinny odevzdat na
Finanční úřad daňová přiznání, a to i
v případě, že jim nevznikla daňová
povinnost. Pokud si přiznání zpracovávaly
samostatně, termín odevzdání byl do
31.3.2006. Organizace, které tuto povinnost
ještě nesplnily, tak mohou učinit v zákonné
lhůtě do 30.6.2006, ale daňové přiznání musí
zpracovat s daňovým poradcem.
–vy–
7. ZO, které byly zrušeny a jež měly vlastní
IČO, musí zažádat o zrušení tohoto IČO na
Českém statistickém úřadu.
-púr-

NALÉHAVÉ ÚKOLY
2. Žádáme všechny ZO, které doposud
nezaslaly na ÚR registrační list organizační
jednotky ČZS na formulářích ústředí (najdete
ve věstníku ČZS č. 1/2005) aby, tak obratem
učinily. Vyplněné tiskoviny zašlete prosím
ve dvou vyhotoveních. Do 24.4.2006 nebylo
předáno ještě 9 registračních listů ZO. Jsou

8. Přehled stavu organizací a členů ČZS
k 31.12.2005
Česká republika celkem
3 199 ZO
179 923 členů
(v r.2004 bylo 198 829 členů)
ÚR ČZS Brno-venkov

64 ZO
3 035 členů
(v r.2004 bylo 3 359 členů)

zahájením kurzu. Přesto se první přednášky
zúčastnilo 107 kurzistů.
Nejhojněji bylo navštíveno terénní cvičení
na ŠZP Žabčice s Prof. Ing. Vojtěchem
Řezníčkem, kterého se zúčastnilo 192
kurzistů, ale na kterém bohužel nebyla
vytvořena prezenční listina.
Nejvíce posluchačů (142 posluchačů)
navštívilo přednášky Ing. Dušana Nesrsty
(ÚKZÚZ ZS Želešice): Novinky a trendy
v jádrovinách, a Ing Libora Dokoupila
(ÚKZÚZ ZS Želešice): Novinky a trendy
v drobném ovoci.
Na druhém místě (137 posluchačů) se
v návštěvnosti umístily přednášky Prof. Ing.
Vojtěcha Řezníčka, CSc. (MZLU): Starší a
krajové odrůdy ovoce, jejich význam, využití
a sortiment, po které následovala degustace
jablek organizovaná ovocnářskou komisí a
uváděná Ing Dušanem Nesrstou (ÚKZÚZ ZS
Želešice).
Třetí místo (107 posluchačů) obsadily
přednášky Doc. Ing. Ivana Malého, CSc.
(MZLU): Listové zeleniny, a Ing. Jaroslava
Roda, CSc. (SRS): Zelinářské osevní postupy
a sledy.
–pr–

Hlášení o činnosti za rok 2005 předalo 30
ZO, nedodalo 34 ZO.
Zrušené ZO : Deblín, Omice, Žatčany,
Střelice, Rozdrojovice, Sokolnice, Příbram,
Rajhrad, Hradčany (Nad Rozvodnou),
Ostrovačice, Střelice (Vinohrady).
9. Odborná příloha je stále tištěna
černobíle, ale její barevnou verzi si můžete
objednat pro zasílání e-mailem na adrese
prochazka@pest.srs.cz. Technický redaktor
přílohy zpravodaje se omlouvá za tiskového
šotka, jenž způsobil, že již v obsahu čísla 3
přílohy
byl
uveden
název
článku
pojednávajícího o dosnách. Vlastní článek se
do zmíněného čísla již nevešel a byl uveden
až v čísle 4,
–Pr–
10. Jihomoravský zimní oblastní kurz.
Kurz probíhal o sobotách od listopadu do
března
v posluchárnách
Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity. Během
tohoto období proběhlo v 8 přednáškových
dnech 16 dvouhodinových přednášek, tj
celkem 32 hodin přednášek, a jednodenní
terénní cvičení pod vedením prof. Vojtěcha
Řezníčka, CSc. na ŠZP v Žabčicích.
Přednášek se zúčastňovalo celkem 247
posluchačů, z toho bylo jen 46 posluchaček,
kteří
odposlechli
celkem
3464
posluchačohodin, což je o 256 hodin více
než v loňském roce.
Bylo rozesláno 272 (2004-363) pozvánek
posluchačům osobně, 73 pozvánek na ZO a
35 pozvánek na ÚR ČZS, tj. celkem 377
pozvánek.
V letošním běhu kurzu bylo stejně
přednášejících z MZLU - 7 jako z výzkumu
a státní správy – 7. Z praxe byl letos 1
přednášející.
Program kurzu byl organizován již od
června, kdy se 24.6.2005 sešla „pěstitelská
komise“ složená ze zástupců územních rad
ÚR Brno-město, Brno-venkov, Hodonín,
Uherské Hradiště, Vyškov a Znojmo, která
navrhla rámcový program pro tento běh. Jako
hlavní obor bylo stanoveno vinařství. Další
organizační práce na kurzu se z technických
důvodů trochu zadrhly, Tím se stalo že
pozvánky byly rozeslány až 14 dnů před

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
11. Informace ze zasedání PÚR 14.2. 2006
- Do dnešního dne nebylo předáno od ZO
11 RL.
- ing. Procházka zajistí zasílání elektronickou poštou l x výtisk Rádce zahrádkáře
Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad
Labem..
- Vyklizení bývalých prostorů v Ostopovicích bude dohodnuto v lednu, dle
počasí- zajistí př.Zavřel- dohodnut termín
21.2.2006.
- provedení revize hospodaření 31.12.2005
- Bude proveden návrh rozpočtu na rok
2006.
- Ing. Procházka uveřejní ve Zpravodaji č.
2/2006 IČO zřizovatele - 00433182
- Na výroční schůzi ZO Březina, která se
koná 25.2.2006 v 16,00 hod., byli
delegováni – předseda př. Zavřel a
místopředsedkyně ing. Ševčíková.
- Při plánování činnosti na 1.pololetí 2006
bude navrženo výjezdní zasedání PÚR
k př. Čechovi do Ivančic.Předběžně se
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navrhuje termín 16.5.2006. Budou
přizváni předsedové ZO Ivančic.
- Předložený plán činnosti byl předán všem
zúčastněným, kteří do příštího zasedání
předloží případné doplnění.
- Mgr. Flíček se vyjádřil pochvalně k ZOK
– přednáškám profesora Řezníčka a
provedené degustaci dne 7.1.2006.
Vyjádřil pochvalu ing. Procházkovi a př.
Zavřelovi k organizaci, k čemuž se ostatní
připojili.
- ÚR byl sponzorem darován fotoaparát
Zenit. Je uložen na sekretariátě. Každý,
kdo si fotoaparát vypůjčí, zapíše se do
deníku, včetně navrácení.

- Územní rada odsouhlasila zakoupení
kytice na kremaci př. Tajovského.
Zúčastnil se př. Zavřel a ing.Vysočanová
- Územní rada odsouhlasila doplatek
cestovného
na
školení
hospodářů
v Poděbradech př. Gapčovi. Současně
odsouhlasuje proplacení cestovného- 230
km př. Zavřelovi za cesty do Ostopovic
(likvidace bývalého sekretariátu), na
výroční schůzi ZO Březina a doprava do
Dolních Kounic – MUDr. Košťál 80-té
narozeniny
- 25.3.2006 je den otevřených dveří
v zahradnické fakultě MZLU Lednice.
- 1.4.2006 proběhne terénní cvičení ZOK
v Žabčicích .Za Územní radu byli
delegování př.Gapčo a př.Stohl.
- ZOK – přednášky kurzu již doběhly.
Návštěvnost kurzů byla vyšší než v roce
2005. Ing. Procházka se zúčastní 21.-22.4.
v Nymburku setkání vedoucích oblastních
školení.¨
- Územní rada odsouhlasila objednání l ks
CD - Obrazové atlasy chorob a škůdců
rostlin (věstník 1/2006)
- Do zpravodaje 2/2006 bude dán seznam
CD, které jsou na ÚR k dispozici
k vypůjčení.

12. Informace ze zasedání PÚR 14.3 2006
- Do dnešního dne nebylo předáno od ZO
10 RL. .
- Vyklizení bývalých prostorů v Ostopovicích bylo dokončeno 21.2.2006.
Místopředseda ZO Ostopovice př. Dobšík
obdrží věcný dar v hodnotě 1000 Kč, za
spolupráci při vyklízení.
- Se ZO Ostopovice bude sepsána dohoda o
vyrovnání vzájemných závazků.
- provedení
revize
hospodaření
k
31.12.2005 – úkol trvá, předseda revizní
skupiny je nemocen. Revize proběhne 6.4.
v 9,00 hod.
- Byl proveden návrh rozpočtu 2006, bude
upřesněn po obdržení smlouvy na dotace
z ústředí. Návrh bude přílohou zápisu.
- do konce měsíce března bude na ústředí
zaslán výkaz o činnosti za rok 2006. Do
dnešního dne je zaslána ze ZO necelá
polovina. U zbylých ZO bude provedena
urgence.
- na příští zasedání bude připraven
likvidační
protokol o vyřazení
nepotřebného majetku.
- Předložený plán činnosti na rok 2006 byl
odsouhlasen až na provoz internetových
stránek. Ty nyní nejsou v provozu, budou
obnoveny v průběhu roku.
- 15.3.2006 proběhne zasedání KKR,
kterého se zúčastní př. Zavřel a ing.
Ševčíková
- Ing.Vysočanová vytáhne z účetnictví
platby za ZOK a předá Ing. Procházkovi
do příštího zasedání.

13. Informace ze zasedání PÚR 11.4.2006
- Do dnešního dne nebylo předáno od ZO
10 RL. .
- Připravit podklady na plenární zasedání
14.6.2006 – termín do příštího zasedání
PÚR
- Ve zpravodaji bude uvedena e-mailová
adresa VeraJirkuvova@seznam.cz , na
kterou bude zasílána elektronická pošta ze
ZO. Současně bude sdělena na ústředí.
- Do zpravodaje bude dána informace :
Zrušené ZO, které měly vlastní IČO, je
musí zrušit na Českém statistickém úřadu
- Ing. Procházka navrhne audiovizuální
techniku, která bude sloužit pro školení a
přednášky. Na toto zařízení bude zaslána
žádost o dotaci na ústředí (do 50 tis.Kč)
- ve zpravodaji budou upozorněny všechny
ZO na povinnost předat daňové přiznání i
v případě, že jim nevznikla daňová
povinnost
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- bude zasláno poděkování prof. Řezníčkovi
za mimořádně zdařilou akci – terénní
cvičení Žabčice
- 1.4.2006 proběhlo terénní cvičení ZOK
v Žabčicích za mimořádné účasti 192
osob.
- Příští zasedání PÚR 16.5. 2006 bude
výjezdní do Ivančic. Zahájení bude ve
14,00 u pana Čecha na zahradě. Na 15,30
budou pozvání předsedové osady Ivančice
I a III.
- Územní rada schvaluje hospodářský
výsledek za rok 2005 ve výši 11.235,09
Kč (zisk) a jeho převedení do vlastního
jmění ÚR.

3.
4.

Seznam doporučených odrůd rostlin
Plevelné rostliny

16. Seznam výstav vín na okrese Břeclav je
k nahlédnutí na sekretariátě.

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

ÚR

ČZS

jsou

Videokazety
1.
Řez ovocných dřevin I
2.
Řez ovocných dřevin II
3.
Jádrové ovoce
4.
Drobné ovoce
5.
Peckoviny
6.
Zelenina I
7.
Zelenina II
8.
Léčivé rostliny
10.
Vinná réva
11.
Zelenina - Choroby a škůdci
12.
Ovoce - choroby a škůdci I
13.
Drobné ovoce
14.
Ovoce - choroby a škůdci II
15.
Meruňky a broskvoně
16.
Pěstování broskvoní a meruněk
17.
Subtropické rostliny
18.
Štíhlá vřetena jabloní - Odrůdy
jabloně rezistentní ke strupovitosti
19. a 20 Špargl

Foto z výjezdního zasedání PÚR v Ivančicích
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
23.5.2006.

CD ROM
1.
Abiotické poruchy, choroby a škůdci
zahradních rostlin
2.
Ing.Stanislav Vilím: Rostliny v
nádobách
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