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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 byl na sekretariát zaveden internet 

a e-mail je :  

zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz .  –púr–  

 

NALÉHAVÉ ÚKOLY 

2. Žádáme všechny ZO, které si ještě 

nezřídily e-mailovou adresu aby tak co nejdříve 

učinily a tuto skutečnost oznámily na 

sekretariát.   –pr– 

3. Rukověti zahrádkáře si můžete pro svoji 

ZO (pokud jste tak již neučinili) vyzvednout na 

sekretariátě 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

4. Jihomoravský zimní oblastní kurz  

úspěšně proběhl a byl zakončen terénním 

cvičením na ŠLP v Žabčicích pod vedením 

prof. Vojtěcha řezníčka z MZLU. 

Nejúspěšnějším přednáškovým dnem byla 

degustace a přednáška prof. Řezníčka na téma 

řezu ovocných stromů. Na druhém místě se 

umístily přednášky pracovníků ÚKZÚZ ze 

Želešic o sortimentu ovoce. Třetí místo zaujaly 

přednášky ing Glose o výživě ovocných stromů 

a Ing. Ackermana o chorobách a škůdcích révy 

vinné. Počet posluchačů se po loňském 

katastrofálním propadu stabilizoval a 

návštěvnost kurzu byla srovnatelná s rokem 

2004. Již se těšíme na další setkání s Vámi na 

kurzu ročníku 2009/10.  –pr– 

5. Představenstvo ÚR doporučuje zajistit si 

předplatné časopisu Zahrádkář, které je cenově 

výhodné a pro předplatitele jsou přibalovány 

prémie v podobě semen a dalších pozorností.  

  –púr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

6. Informace ze zasedání PÚR 16.2.2009 

- Bylo schváleno změnit peněžní ústav. Najít 

banku s výhodnějšími podmínkami. -úkol 

trvá 

- Bude vypracován program, zpráva o činnosti 

za uplynulé období 2004-2009, kandidátka, 

plán práce na rok 2009-2010 a návrh 

usnesení schůze. 

- Žádáme všechny ZO, aby oznámily na ÚS 

jaký a v jaké hodnotě mají majetek- 

odevzdat do konce května 2009. 

- Na příští Zimní kurzy připraví 

ing.Procházka nové seznamy, na které se 

bude posílat pozvánka 

- Sál na plenární schůzi ÚR byl zajištěn na 

27.5.2009 na Křenové 67 , zahájení 

15,00hod.  

- Řízením schůze byl pověřen  Mgr.Flíček. 
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- Byli schváleni zástupci do komise 

mandátové, návrhové a volební. 

- Do KKR byl navržen a souhlasí Mgr. Flíček.  

- Byl schválen program plenární schůze. 

- Byl schválen návrh představenstva a revizní 

komise 

- KKR proběhla v termínu 17.2.2009 

- Bylo dohodnuto opět pořádat v termínu 

9-11.října 2009 oblastní výstava 

výpěstků v Brně.  

- Bylo jednáno o polyfunkčním domu, 

město Brno nabízí budovu na ulici 

Hybešova. 

- 22.8.2009 pořádá ÚR Brno zájezd na 

Floru Olomouc Případní zájemci se 

přihlásí u pí Matějíčkové tel.543 

257 097  

- 15.5.2009 v areálu výstaviště Brno proběhne 

výstava Biovinohradnictví. 25.-28.6.2009 

proběhne tamtéž výstava včelařů. 

- Školení účetních proběhlo 3.3. na Křenové 

67. Zúčastnila se ing.Vysočanová a předseda 

Zavřel. Projednala se daň z příjmu 

právnických osob. Je nutné podat přiznání i 

když je nulové. Dále byly na programu 

funkční odměny. Protože se z ní platí 

zdravotní pojištění, je nutno odměnu změnit, 

např. věcný dar, který nepodléhá dani. 

Zaměstnanci, kteří mají dohodu o provedené 

práci  a nepřesáhnou měsíční limit, nemusí 

odvádět daň. Silniční daň není třeba 

odvádět, jezdí se soukromými vozy a není to 

výdělečná činnost. 

- Hmotnou odpovědnost je  nutné i u ZO 

obnovovat po každých volbách. 

- Zimní odborné kurzy byly ukončeny, zbývá 

pouze terénní cvičení 4.4.2009 od 9,00 hod. 

v ŠLP Žabičce. 

- Termíny zasedání 21.4, 19.5.,23.6. 2009  

plénum 27.5. 15
00

 

- Právní poradna JUDr. Krcha bude 

v termínech: druhé pondělí v měsíci 14,
00

-

16,
00

 – pouze po předchozí domluvě  

 

7. Informace ze zasedání PÚR 21.4.2009 

- Je dohodnuta schůzka s hejtmanem JM 

kraje. Sejdou se s ním zástupci KKR-BM. 

- Zprávu o vykonané práci 2004-9, podal 

předseda Zavřel 

- Dotace Mze jsou pouze na činnost ZO, lze 

čerpat do 70% nákladů, nelze brát na 

exkurze ani pro děti. 

- Ing. Procházka navrhuje vyzvat zástupce 

z pléna, pokud by někdo byl schopen a 

ochoten zpracovat grantové žádosti v oblasti 

vzdělávání, zda by byl ochoten se zapojit.  

- ÚS nabízí  audiovizuální techniku s filmy 

pro programy schůzí ZO. 

- Byla přednesena zpráva z Republikové rady 

- Paní Chmelíková přednesla uzávěrku 

hospodaření za rok 2008 a návrh rozpočtu 

na rok 2009. 

NABÍDKY-INZERCE 

8. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí 
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete 

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

9. Zahrádkářské potřeby – Antonín 

Dvořák, Pohořelice 210, 763 61 Napajedla, 

mob:604621018, e-mail:advoraka@seznam.cz, 

který byl  o opět bude na okresní výstavě, 

nabízí hlavně pro zahrádkářské osady výhodné 

společné objednávky hnojiv, postřiků, a dalšího 

sortimentu s dovozem na místo určení 

10. Prodám zahrádku v Opatovicích u 

Rajhradu. Výměra 650 m2, s přípojkou el. 

Proudu. Ovocné stromy převážně jabloně (17 

ks) velmi kvalitních, proti strupovitosti 

rezistentních a proti padlí velmi odolných 

odrůd (Rubinola a pod) ve tvaru zákrsků na 

zakrslých podnožích. Z dalších druhů: 3 

domácí švestky, zelená ryngle, 3 hrušně na 

kdouloni, 2 višně, meruňka. Stromy ve 2 

řadách umožňují i orbu velkým traktorem. Jan 

Janíček, tel: 737 072 648. Ze zdravotních 

důvodů. 

11. př. František Čech nabízí vyvázané 

ročníky časopisu ZAHRÁDKÁŘ. Vážní 

zájemci se mohou přihlásit an 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 28.4.2009 


