ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 3/2006

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 ÚS 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, Lomnička, Ochoz II, Kuřim –
Jih, Bukovinka,
-úr3. 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 18 ZO. Formuláře
jste obdrželi ve věstníku č.3/2005 ČZS -úr-

DŮLEŽITÉ INFORMACE
4. Dle nového vydání stanov ze dne
21.12.2005 se mění název Územních rad
ČZS na Územní sdružení ČZS a název
představenstvo územní rady ČZS se mění na
územní radu ČZS. Stanovy byly součástí
věstníku ČZS č. 1/2006. jednací a volební řád
orgánů svazu jsou uveřejněny ve věstníku
ČZS č. 2/2006.
-úr5. Odborná příloha je stále tištěna
černobíle, ale její barevnou verzi si můžete
objednat pro zasílání e-mailem na adrese
jiri.prochazka@srs.cz.
–pr–

NALÉHAVÉ ÚKOLY
2. Žádáme všechny ZO, které doposud
nezaslaly na ÚR registrační list organizační
jednotky ČZS na formulářích ústředí (najdete
ve věstníku ČZS č. 3/2005) aby, tak obratem
učinily. Vyplněné tiskoviny zašlete prosím
ve dvou vyhotoveních. Do 7.9.2006 nebylo
předáno ještě 8 registračních listů ZO. Jsou

6. Jihomoravský zimní oblastní kurz
2006-7 je již připraven. S tímto zpravodajem
na něj dostáváte pozvánku. Kurz se tak jako
v loňských letech
koná pod záštitou
prof. Řezníčka na MZLU. Letošní běh je
zaměřen na zelinářství, ale samozřejmě ani
ostatní obory nebudou chybět. V letošním
roce jsme zařadili také přednášky z oblasti
práva zaměřené na zahrádkové osady a
zahradnictví
–pr–

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
7. Informace ze zasedání PÚR 13.6.2006
 do dnešního dne nebylo dodáno 9 RL
 bylo
odsouhlaseno
objednání
audiovizuální techniky pro potřebu
oblastního kurzu, ÚR a ZO.

 Soutěž RR ČZS „Můj oblíbený strom“ –
zaslat poděkování a předat dárky
zúčastněným školám v působnosti ÚR
Brno-venkov, tj. MŠ Moravské Knínice a
ZŠ Deblín
 Požadavek ÚR na neinvestiční dotaci
2007 zpracovat do konce srpna 2006
 Je připraveno plenárního zasedání ÚR
14.6.2006
 Krajská koordinační rada příští zasedání
28.6. ve 13,00hod na ÚR Brno-město

Ovšem vše zvládl uspokojivě. V průběhu
schůze přišel Mgr. Flíček a předsedovi
vypomohl. Členky to přijaly s povděkem.
 Plenární zasedání proběhlo úspěšně a
zápisy byly nepřítomným rozeslány. Mgr.
Flíček navrhuje v důsledku velmi malé
účasti
pořádat
plenární
zasedání
v dřívějším termínu např. začátek května.
Aktuální termín bude upřesněn.
 Ing.Ševčíková předložila program klubu
Zahrádkářek pro II .pol. 2006.
 Zájezd na Hortikomplex bude 5.10.2006,
cena 200 Kč.

8. Informace ze zasedání PÚR 29.8.2006
 Do dnešního dne nebylo předáno od ZO 8
RL.
 Audiovizuální technika byla zakoupena
v hodnotě 51.084 Kč. Zařízení je uloženo
na sekretariátě.
 Hortikomplex Olomouc 2006. Budou
obvolány ZO, které se zúčastňují výstavy
se žádostí o účast. Výzva k účasti na
Hortikomplex byla zaslána všem ZO
 Bude vyzvána pí Kopuletá , aby provedla
aranžmá expozice výstavy Hortikomplex Bude vyzvána ZO Hájek – Hajánky
ing.Štulpa k zajištění starých odrůd pro
výstavu Hortikomplex
 ZOK 2006/2007Bude zajištěna učebna
na MZLU – zahájení kurzů 11.11.
 Návrh programu ZOK bude součástí
zápisu
 Připomínky nejpozději do 26.9. na
zasedání PÚR
 Školení účetních Od 4.9. budou
telefonicky
vyzývány
postupně
přihlášené ZO na školení účetních.
 Svazová vyznamenání Do příštího
zasedání bude podán jmenovitý seznam
návrhů na vyznamenání.
 Bude objednáno nové razítko v důsledku
změny stanov
 V souvislosti se změnou názvu budou
uvědomeny všechny smluvní subjekty a
RR dle Věstníku ČZS 2/2006 bod 6.
 Zájezd ovocnářů Byl odsouhlasen návrh
na zájezd ovocnářů. 4.9. bude rozeslána
pozvánka. Cena 200 Kč.
 Zpravodaj Bude předložen návrh
Zpravodaje a Přílohy
 Předseda př. Zavřel vytýká všem mužům,
že ho nechali na schůzi samotného.

9. Setkání klubu zahrádkářek při ÚS ČZS
Brno-venkov v období září-prosinec 2006:
21.9. čtvrtek 1530: P. Vít Karas přednáší o
pěstování chřestu
6.10. pátek: Autobusový zájezd na výstavu
ČZS Hortikomplex do Olomouce.
Autobus vyjíždí z Ivančic v 700hod,
nástupy účastníků na trase do Brna dle
přihlášek, Cena zájezdu 200 Kč. Přihlášky
u Ing. Ševčíkové, Tel: 549 420 353
19.10. čtvrtek: podzimní burza přebytků
rostlin
2.11. čtvrtek: Přednášky: Ing Šečíková:
Africké fialky. Členky klubu: Můj nejlepší
nový recept; recepty s ochutnávkou
30.11. čtvrtek: Paní Žáková, floristka:
Ukázky vánoční vazby. Počítá se s vlastní
tvorbou účastnic
14.12. čtvrtek: zhodnocení celoroční práce
klubu, oslava vánoc
Přednášky se konají vždy v seminární
místnosti
botanické
zahrady
přírodovědecké
fakulty
Masarykovy
univerzity v Brně, Kotlářská 2.

NABÍDKY-INZERCE
10. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem
okrese, rádi zdarma uveřejníme.
–Pr–
11. ČZS ZO Hajánky u Tišnova pořádají
ve dnech 28. a 29. 10.2006 výstavu ovoce a
zeleniny „Hajánky 2006“. Na tuto výstavu
Vás její organizátoři srdečně zvou.
12. Oblastní výstava ovoce a zeleniny ZO
Kuřim Podlesí 14. – 15.10. 2006 – od
2

1000hod. – 1700 hod v Kulturním domě na
Podlesí – mimo tradičního sortimentu budou
i nové a perspektivní odrůdy se zaměřením
na rezistentnost

OZNÁMENÍ

13. Místní výstava ovoce a zeleniny ZO
Hájek (4 km od Tišnova směr Černá Hora)
21.10. – 22.10. 2006 v prostorách kulturního
domu – staré i perspektivní odrůdy
14. Mezinárodní
podzimní
expozice
minerálů v Tišnově Pátek 10.11.2006 – od
900 do 19 hod. Sobota 11.11. 2006 – od 900
do 1900 hod Neděle 12.11. 2006 – od 900 –
1600 hod V prostorách Sokolovny a
Gymnazia.
15. ČZS ZO Velatice pořádá dne 8.10. 2006
od 900-1800 hod v kulturním domě výstavu
ovoce a zeleniny
16. ČZS ZO Šlapanice pořádá 28.29.10.2006 od 800-1800 na Orlovně výstavu
květin, ovoce a zeleniny „Barvy podzimu“.
Na tuto výstavu Vás její organizátoři srdečně
zvou.

19. Dne 10. srpna 2006 zemřel po krátké
nemoci známý šlechtitel chryzantém ze
Šlapanic přítel Jan Dvořák. Za svého života
vyšlechtil přes 300 odrůd chryzantém
vhodných hlavně pro pěstování na
zahrádkách. Byl uznáván i mezi odborníky
v zahraničí a jeho odrůdy chryzantém
sklidily několik ocenění nejen na Floře
v Olomouci ale i v německém Erfurtu. Čest
jeho památce

17. Zájezd ovocnářů 11.10.2006 – odjezd
600 hod z Tišnova od komerční banky, 630-645
z Brna od Hotelu Grand (staré autobusové
nádraží)
Cíl : Ovocnářská školka paní Vaňkové –
specializace na ořešáky v Horních Statorech
Ovocnářská firma Kocman v Mnichově
Hradišti – drobné ovoce a podnože
Přihlášky osobně na sekretariátě každí
pondělí od 10,00 – 14,00 hod. – do 2.10.2006
– proti platbě 200 Kč.
Bližší nabídka sortimentu k dispozici na
sekretariátě.

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
3.10.2006.

18. Výstava Hortikomplex Olomouc 5 – 8.
10.2006
Vyzýváme ZO k účasti za ÚS Brno-venkov.
Vzorky odevzdat na sekretariátě v pondělí
2.10.2006 – od 1000 – 1700 hod..
Ovoce – 3- 5 ks od každého vzorku
s popiskou
Zelenina – 1 -3 ks podle druhu a odrůdy
s popiskou
Jiné – cca 3-5-ks podle velikosti vzorku
Očekáváme rovněž Vaše návrhy k propagaci
našeho Územního sdružení Brno-venkov.
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