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Územního sdružení Brno-venkov 1/2010 

 

 

 

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 1.3.2010, nesplnily tuto 

povinnost následující ZO: Bratčice, Čebín, 

Dolní Kounice I, Dolní Kounice II, 

Hrušovany I, Moravské Bránice Bukovina, 

Moravské Bránice, Ochoz u Brna II, Opatovice, 

Oslavany, Těšany, 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– 

8. ZO, které požadují dotaci na přednášky, 

musí s přednášejícími uzavřít smlouvu, kterou 

přiloží k vyúčtování dotace.  Smlouva je 

přílohou tohoto zpravodaje. –púr– 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

9. Plenární zasedání ÚR se koná ve středu 

21.4. v 15
00

 hod v posluchárně na Křenové 67 

mailto:zahradkari.us.brno-venkov@qmail.cz
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10. ZO, které chtějí ohodnotit své členy si 

mohou vyzvednou na sekretariátě blankety 

diplomů vydávaných ČZS –púr– 

11. Jihomoravský zimní oblastní kurz  ročník 

2009-10 je již definitivně za námi.Co se týká 

spokojenosti s přednáškami tak šuškanda mi 

potvrdila šťastnou ruku při výběru 

přednášejících. Na letošním počtu účastníků se 

ale podepsala zřejmě hospodářská krize a také 

počasí, které bylo v zimě – světe div se  –  

zimní což způsobovalo kalamity v dopravě. A 

tak na přednáškách, jejichž přednášející nám 

v minulých ročnících přilákali největší počty 

kursistů byl sál v letošním roce poloprázdný.

 Nejvíce byly navštívené ovocnářské 

přednášky Ing. Nesrsty a Prof. Kršky, které 

proběhly po první oblevě (103 posluchačů).Na 

druhém místě se umístily přednášky Bc. 

Boleluckého a Prof. Řezníčka (78) a třetí místo 

obsadily přednášky o výživě rostlin Ing. Glose 

a Ing. Waltery. V letosním roce se také zvýšilo 

procento členů  ČZS na přednáškách, což bylo 

způsobeno tím, že k nám již nechodí tolik 

posluchačů z Univerzity, ale také tím, že 

někteří návštěvníci kurzu z řad veřejnosti 

vstoupili do ČZS. Celkově se dá říci, že kurz 

byl úspěšný a tak již nyní připravujeme ročník 

2010/2011 a těšíme se na setkání s vámi. –pr– 

12. 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 

13. Informace ze zasedání PÚR 15.1.2009 

 Mgr. Flíček projednal možnost právních  

konzultací s JUDr. Mattesem a 

JUDr.Pejchalovou a bude ještě konzultovat 

možnosti s JUDr.Burešovou. K 

problematice se vrátíme na dalším zasedání.  

 Ing.Vysočanová zpracuje náklady na roční 

nájemné pro ÚR na Křenové ulici. Náklad 

požaduje ÚR Brno-město v souvislosti 

s plánovanou akcí Hybešova.- termín : do 

22.2.2010, kdy se předseda a místopředseda 

zúčastní jednání . 

 Ing.Vysočanová a ing.Ševčíková rozdělí 

dotace z roku 2009 na ZO. Termín do 

konce února 

 Byl schválen návrh na ocenění od RR ČZS 

pro pana Jana Šotnara ze ZO Židlochovice. 

 Bylo odsouhlaseno zaslat na ústředí návrh 

na ocenění RR – bronzovou medaili pro 

p.Vojtěcha Podsedníka ze ZO Ochoz u 

Brna. 

 Do příštího Zpravodaje bude dána 

informace o možnosti vyzvednutí  blanketů 

na vyznamenání od ZO a ÚR. 

 Okresní výstava  - byl schválen dopis pro 

ÚR Brno-město, ve věci výstav v Brně. Na 

rok 2010 se ÚR Brno-venkov nezúčastní. 

 Př.Sehnal s Mgr.Flíčkem navštíví školy 

v Ivančicích, Němčicích a projednají 

spolupráci s mladými zahrádkáři. Př.Sehnal 

projednal možnost v Ochoze a do měsíce 

dostane od školy vyjádření. Problematika 

bude opět projednána na příštím zasedání.  

 Byl probrán Věstník 1/2010 a doporučeno 

členům pročíst nové stanovy ČZS a do 

příštího zasedání si připravit případné 

připomínky. 

 Mgr.Flíček se zúčastnil zasedání Asociace 

ANNO. Z jednání podal zprávu. 

 Vinařská komise RR – Vytvoření iniciuje 

ÚR Znojmo. Komise bude mít 

celorepublikový charakter. Naše ÚR bylo 

osloveno, aby do komise delegovalo 1 

člena. Mgr.Flíček projedná v ZO Dolní 

Kounice a podá zprávu. Náklady na činnost 

bude hradit ústředí v Praze. 

 přednáškou ing.Košíčkové o zdravé 

výživě.bude zahájena činnost Klubu 

zahrádkářek pro rok 2010  

 Bylo odsouhlaseno umístit RL ÚR Brno-

venkov na webové schránky seznam.cz. 

14. Informace ze zasedání PÚR15.3 2010 

 Mgr. Flíček projednal možnost právních  

konzultací s JUDr. Mattesem a 

JUDr.Pejchalovou . JUDr.Burešová 

Pracuje na Městě je ochotná převzít 

zahrádkáře, Každý si bude platit za sebe 

sám. Do Zpravodaje se uvede zpráva, že se 

každý může na telefonním čísle 548226237 

objednat. Jednání proběhne na sekretariátě 

ČZS. Podrobnosti a termíny s Judr. 

Burešovou projedná Mgr Flíček. Ostatním 

právníkům poděkuje a sdělí jim, že zatím 

jejich služeb nevyužijeme. 

 Úkol 2.1 dotace - měli jsme dostat 70%, 

víc jsme nedostali, protože MZe provedlo 
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kontrolu na ústředí, kde mají novou 

ekonomku, ÚR-Brno venkov poslali místo 

požadovaných 55 tisíc jen 44 tisíc. 

 Je vznesen požadavek na uzavření 

písemných smluv s přednášejícími (od 

roku 2008). Také samé pro ZO, které 

požadují dotaci na přednášky. Tuto 

informaci včetně formulářů 

(www.zahrádkaři.cz) dát do Zpravodaje. 

Smlouvy za kurz od r. 2008 pracuje Ing. 

Procházka s př Jirkůvovou v době co 

nejkratší 

  

 Př. Sehnal s Mgr. Flíčkem navštívili školy  

- Proběhl kontakt se školami v Ivančicích a 

Oslavanech. Ze  strany škol byla přislíbena 

spolupráce. Př. Gabčo navštívil školu 

v Mokré, kde byl odmítnut. Př Sehnal si 

připraví referát na plenární zasedání 

s požadavkem na ZO, aby se věnovaly 

dětem (příprava na soutěž). 

 Věstník – stanovy – př Drbal si připraví na 

toto téma referát na zasedání ÚR. 

 Vinařská komise – nemáme nikoho, kdo by 

chtěl v ní pracovat. 

 Klub zahrádkářek – Košíčková – výživa 

            - Orchideje pěstování 

 Je třeba provoznit webové stránky pro ÚR-

BO – Procházka 

 Registrační listy - do Zpravodaje dát 

informaci o nedodaných registračních 

listech a do obálek ZO, které nedodaly. RL 

přiložit ke Zpravodaji. 

  Nezúčastníme se okresní výstavy na BM, 

o účast na Floře Olomouce je zájem 

z ústředí. Rozhodnutí o účasti se ponechá 

na plénum. 

 Byla přednesena zpráva o hospodaření za 

rok 2009 a  návrh na rozpočet na další rok. 

Přednesla př. Chmelíková. 

 Př Vysočanová upozornila na neutěšený 

stav hospodaření s tím, že všichni budou 

uvažovat, jak dosáhnout vyrovnaného 

rozpočtu. 

 Procházka přednesl zprávu o JM zimním 

odborném kurzu. Zpráva bude k dispozici 

členům PÚR. 

 Př. Flíček informoval o výroční schůzi ZO 

Ivančice, osada Réna. 

 Př. Sehnal informoval o výroční schůzi ZO 

Březina. 

  

 Příloha Zpravodaje bude z finančních 

důvodů procházet od letního čísla  přes 

redakční radu, která pozve Ing. Mušku. 

  

  

NABÍDKY-INZERCE 

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

uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese, 

rádi zdarma uveřejníme. –pr– 

16. Program klubu zahrádkářek 

 25.3.2010 čtvrtek 15
 00

 Vyzdobíme si byt 

k velikonocím. Tentokrát nebudeme 

pohodlné, že ne? A vyrobíme si samy 

alespoň maličkost. Co si přinést se dozvíte 

na předchozí schůzce, inspiraci hledejte už 

ode dneška. 

 15.4.2010 čtvrtek 15 
00

 jarní posezení. 

Překvapení se konají! Souhrnný název pro 

toto setkání: Mecheche. 

 23.4.2010 pátek 7
00

: Jedeme autobusem na 

jarní Floru do Olomouce! Organizace 

zájezdu jako v předchozích letech: Výjezd 

z Ivančic v 7 hodin, po cestě do Brna budou 

přistupovat další účastníci zájezdu – trasa 

bude zpřesněna podle zájmu. Poslední 

nástup: Brno, Úzká zastávka autobusů do 

Olympie. Návrat asi v 16 hodin. Cena 

zájezdu 210 Kč (odkonsultováno 

s autodopravcem). 

 13.5.2010 čtvrtek 15
00

: bursa přebytků 

rostlin (zahradních i pokojových) a přísady. 

 Konec května: Výstava kosatců, kvetoucí 

keře a vůbec jaro v arboretu. Návštěva bude 

domluvena dle zájmu. 

 Červen: návštěva zahrady Ing. Vlašínové, 

dohoda podle zájmu. 
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