
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 

ZPRAVODAJ 
Územního sdružení Brno-venkov 5/2009 

 

 

 

KONTAKTY – ZMĚNY 

1. Sídlo sekretariátu je v prostorách ALFA 

PROPERTIES s.r.o., 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. Žádáme všechny ZO, aby sdělily na 

sekretariát ÚR jaké vlastní pozemky a 

nemovitý majetek.  Tyto informace budou 

důvěrné a budou sloužit PÚR jako podklad pro 

vyřizování případných dotazů státních orgánů, 

pro potvrzení správnosti údajů. 

4. Registrační listy ZO - přes výzvu ÚR na 

jejich dodání do 12.10.2009, nesplnily tuto 

povinnost následující ZO : Blažovice, Bratčice, 

Čebín, Dolní Kounice I, Dolní Kounice II, 

Hrušovany I, Moravské Bránice Bukovina, 

Ochoz u Brna II, Opatovice, Oslavany, Těšany, 

Veverské Knínice, Vlasatice, Zbýšov. 

Upozorňujeme všechny dotčené organizace, že 

bez nového RL nemají právní subjektivitu, 

nemohou žádat o dotace a nemohou jednat za 

ZO vůči jiným subjektům. –púr– 

5. Územní sdružení Svazu zahrádkářů Brno – 

venkov žádá místní organizace  Svazu 

zahrádkářů Brno – venkov, které  již pracují 

 s dětmi  nebo které mají zájem s nimi pracovat, 

aby tuto skutečnost ohlásily na Územním 

sdružení Svazu zahrádkářů Brno – venkov 

 nebo přímo příteli Milanovi Sehnalovi tel. 

605765794, 516439292. Přizvěte ke spolupráci 

rodinné příslušníky – děti a vnoučata, nebo 

základní školy. –se–  

6. Žádáme všechny ZO, které ještě nezaslaly 

hlášení o činnosti ZO, aby tak co nejdříve 

učinily        –púr– 

7. Žádáme všechny ZO, které si ještě 

nevyzvedly na sekretariátě ÚR pro své členy 

rukověť zahrádkáře aby tak učinily v úředních 

hodinách –púr– 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

8. Jihomoravský zimní oblastní kurz  ročník 

2009-10 je již ve své polovině. Po Novém roce 

pokračujeme přednáškou Bc. Boleluckého o 

odběrech roubů a prof. Řezníčka o štěpování. 

Upozorňujeme frekventanty kurzu že se oproti 

pozvánce změnila data dvou přednášek. 

Přednáška avizovaná na 23.1 2010 se přesouvá 
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na 16.1.2010 a z 6.2.2010 na 30.1.2010. Tento 

přesun byl nutný protože vlastník sálu obsazení 

předem avizovaných termínů uvedl až při 

podpisu nájemní smlouvy v termínu kdy 

pozvánky na kurz již byly rozeslané.  

  –pr– 

9. 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– 

10. Odborná příloha Rok zahrádkáře – 

v minulém zpravodaji nevyšla, protože 

technický redaktor měl příliš práce s organizací 

kurzu. 4tvrté číslo vychází nyní.  –púr– 

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY 

11. Informace ze zasedání PÚR 20.října 2009 

 bylo vzpomenuto dvou  členů, kteří 

nedávno zemřeli ( Dr. Košťál – 14.7.2009, 

Vilém Janderka – člen ÚR, zemřel 30.9.). 

 Místní výstavy ZO Veverská Bítýška  a ZO 

Tišnov byly hodnoceny jako velmi zdařilé – 

informoval předseda Zavřel .Výstavy  ZO 

Velatice se zúčastnil př. Gapčo a rovněž ji 

hodnotil velmi dobře. 

 Výstava proběhla i v ZO Zakřany. V této 

organizaci probíhají výstavy již od roku 

1963 každoročně. ZO a organizátorům bude 

předáno ocenění  ÚR. Informoval J Flíček  

 Podzimní oblastní výstava výpěstků v Brně  

9. – 11.10 - výstava byla zhodnocena 

v kladném smyslu, bylo poděkováno všem 

přítomným organizátorům a bude zasláno 

písemné poděkování všem ZO, které se 

aktivně zapojily do výstavy. Aranžérce paní  

Kopuleté byl odsouhlasen věcný dar 

 Bylo odsouhlaseno udělení svazového 

vyznamenání : Janu Kašparcovi ze ZO 

Tišnov, Ing. Štulpovi ze ZO Hajánky, 

Martě Fišerové ze ZO Šlapanice  a 

Vlastimilovi Horákovi ze ZO Hajánky - 

bronzová medaile a ing. Jakubcovi ze ZO 

Veverská Bítýška – stříbrná medaile.Dále 

bylo odsouhlaseno udělení ocenění ÚR př. 

Kučerovi a př. Hladkému ze ZO  Dolní 

Kounice.  

 Ing. Procházka upřesnil termíny ZOK 

2009/2010. Bylo rozesláno na 300 adres. 

Mění se datum – místo 23.1. bude 16.1., 

místo 6.2. bude 30.1.  

 Přítel Sehnal informoval o situaci s mládeží 

( zatím hledá cestu ke spojení se ZO). 

Opětovně bude dána výzva do zpravodaje.  

 Bylo odsouhlaseno zakoupení nové 

multifunkční tiskárny Magicolor 1690 MF 

 

12. Informace ze zasedání PÚR 9.11.2009 

 Ústředí Praha svolalo poradu zástupců ÚR 

do Brna, konala se ve středu dne 21.10. Př. 

Flíček seznámil s jednáním z této porady. 

ZO si mohou objednat po 1 výtisku 

Zahrádkaře za poloviční předplatné. Byly 

připomínky ke KKR, že nemá pravomoci, 

finance atp.  

 JUDr. Krch odstoupil a není schopen ze 

zdravotních důvodů pracovat. Bude nutné 

najít jeho nástupce pro právní rady. 

 O starou kopírku má zájem ZO Tišnov, která 

si ji nechá opravit. Schváleno jednohlasně. 

 Okresní výstava  - měla vysoké náklady a 

 návštěvností 400 lidí byla méně navštívená 

než loni. Bude se jednat, co s výstavou 

v příštím roce. Vzorky pro dětský domov 

byly v malém množství, protože B-v svoje 

vzorky odváželo na své výstavy. V lednu se 

rozhodne, jestli se B-v nevrátí do Olomouce. 

   Př. Sehnal referoval o dětech 

v Blažovicích, a Šumicích, jiné organizace 

jsou horší, protože mají členy z Brna. 

Okresní soutěž se bude konat v dubnu až 

květnu. Na ZO bude nutné uspořádat místní 

kola v předstihu. Bude kontaktovat další 

školy. 

 Ševčíková – proplacení dárků při jubileích 

jde li získat peníze z PÚR na věcné dary. 

Představenstvo souhlasí s věcným darem při 

životních jubileích v Klubu zahrádkářek.   

 Procházka podal zprávu o kurzu a o článku 

v Rovnosti namířeného proti zahrádkářům. 

13. Zpráva o zasedání RR ve dnech 11.-

13.12.2009 v Lázních Bohdaneč 

Náplní zasedání bylo zvolit nové 

představenstvo RR, projednat návrh nových 

stanov ČZS, náplň funkčních činností 

statutárních zástupců, návrh rozpočtu na rok 

2010 a schválení návrhů na vyznamenání RR. 

Výsledek voleb : 
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Předseda ČZS: ing.Jan Hinterholzinger z ÚS 

Plzeň, dosavadní místopředseda. 

Místopředsedové: 

– Doc. Josef Ernest ÚS Karviná 

– Stanislav Kozlík z ÚS Hodonín 

– Jaroslav Vránek  z ÚS Tábor 

Tajemník RR -  JUDr. Ladislav Labuta z ÚS 

Mělník 

Členové představenstva RR 

– MGr. Vlasta Ambrožová z ÚS Prostějov 

– MUDr. Josef Kříž  z ÚS Pelhřimov 

– Ing. Jaroslav Rod z ÚS Olomouc 

– Štěpánka Dvořáková z ÚS Chrudim 

– Stanislav Kubesa z ÚS Opava 

– Materna z ÚS Kolín 

Předseda revizní komise – ing.Josef Valenta 

z ÚS Přerov 

 

Po projednání písemních a ústních připomínek 

k návrhu stanov, byly tyto schváleny a jejich 

pracovní verze je k dispozici na sekretariátu 

našeho ÚS. Stanovy budou v úplném znění 

zveřejněny v příštím věstníku ČZS. Ze stanov 

byly vypuštěny krajské koordinační rady.  

 

V dalším byla schválena náplň funkční činnosti 

statutárních zástupců RR ČZS a statut ústředí 

ČZS. Materiál je k dispozici na sekretariátě. 

14. ZO, které chtějí ohodnotit své členy si 

mohou vyzvednou na sekretariátě blankety 

diplomů vydávaných ČZS –púr– 

15. Za zásluhy o rozvoj zahrádkářství byly RR 

vyznamenáni – Fišerová Marta ZO Šlapanice, 

ing.Jakubec Bohumil ZO Veverská Bítýška, 

ing. Josef Štulpa ZO Hajánky, Vlastimil Horák 

ZO Hajánky a Jan Kašparec ZO Tišnov. 

Vyznamenání budou předány na členských 

schůzích  ZO.   

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 18.12.2009 
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Možnosti podpory investičního financování ZO ČZS 

 

Český zahrádkářský svaz podporuje základní organizace v jejich investičních akcích pomocí tří 

svých fondů, z nichž mohou ZO čerpat půjčky, nebo dokonce nevratné dotace. Jsou to : svépomocný 

fond, fond rozvoje a rizikový fond. 

 

l. Svépomocný fond ČZS 

================== 

Umožňuje jen půjčky. 

Finanční zdroje fondu : - půjčky organizačních složek ČZS 

                                      - vlastní příjmy fondu z poskytnutých půjček 

                                      - jiné případné příjmy 

Jak si lze půjčit : půjčka se poskytuje na základě  smlouvy o půjčce 

Na co si lze půjčit : - na dobu 1-5 let, na opravy  a rekonstrukce hmotného majetku ZO 

                                - na dobu 1-5 let, na budování a výstavbu společných zařízení organizace, např. 

na vodovodní sítě, na zavlažovací zařízení, na elektrifikaci, na zúrodnění půdy, na oplocení apod.. 

Kam se splácí : v dohodnuté výši a lhůtách na účet RR ČZS, kde jsou prostředky fondu uloženy. 

 

2. Fond rozvoje ČZS 

=============== 

Umožňuje nevratné dotace i půjčky. 

Finanční zdroje fondu : - schválená část z podílu RR ČZS na zaplacené členské známce pro příslušný 

kalendářní rok. 

                                        - přerozdělená část zisku ČZS po zdanění a schválení RR ČZS. 

Nevratná dotace : nutno požádat písemně prostřednictvím svého ÚS ČZS. 

Lze ji žádat : na výstavbu, rekonstrukci, údržbu nebo vybavení objektů ČZS, např. zpracování ovoce, 

prodejen zahrádkářských přebytků, dále na mimořádné události ZO (mezinárodní návštěvy a 

propagace ČZS a pod.). 

Půjčky : jsou krátkodobé (6 měsíců – l rok), bezúročné, v max. výši 30 000 Kč. 

 

Shrnutí : 

======   

Zatím co zdroje každoročních dotací, o které si už ZO zvykly přes  ÚS žádat, pocházejí 

z ministerstva zemědělství a nelze je použít pro akce investičního charakteru, ulehčují oba uvedené 

fondy ČZS základním organizacím investiční financování. 

 

3. Rizikový fond ČZS : 

================= 

Jeho účelem je pomoc při odstraňování škod na společném majetku ČZS při stavech nouze po 

živelních pohromách. 

 

Podrobnější informace o fondech a jejich využití : Věstník ČZS č.1/2009 

 

Zpracovala : ing. Věra Ševčíková tel. 511 133 186 
 


