ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 2/2010

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–

DŮLEŽITÉ INFORMACE
3. Dotace na přednášky výstavy v roce
2011: Upozorňujeme ZO, že požadavky na
uvedené dotace je nutné doručit na sekretariát

ÚS Brno venkov do středy 25.8.2010. Termín
je bezpodmínečný.Termín je bezpodmínečný,
pozdější požadavky mají minimální šanci.
4. Vyjádření k zahrádkářskému zákonu:
6ádáme ZO aby nám poslaly svůj názor na
potřebu zahrádkářského zákona. Jeho obsah a
současný stav jednání o něm najdete ve
věstníku 2/2010. Své připomínky nám zašlete
do konce
října. Závažné z nich budou
předneseny na republikové radě, která se koná
v listopadu.
5. Volné zahrádky. Informujte sekretariát
ÚS Brno-venkov o volných zahrádkách ve
vašich zahrádkových osadách Objevují se
zájemci a dotazují se na ně u nás na sekretariátě
– šv –
6. Soutěž mladých zahrádkářů – Okresní
sdružení
ČZS Brno-venkov uskutečnilo
21.5.2010 soutěž mladých zahrádkářů. Soutěž
se konala v Základní škole Vladímíra Menšíka
v Ivančicích. Tato soutěž proběhla poprvé na
Brně-venkově. Zúčastnilo se jí 17 dětí –
z Ivančic, Oslavan a Němčic. Soutěžící byli
hodnoceni body a poznáváním různých vzorků.
Vzhledem k tomu, že soutěž proběhla poprvé,
byla hodnocena velmi dobře po stránce
organizace a celkovou pohodu mezi dětmi a
všemi přítomnými. Představenstvo územní rady
ČZS děkuje paní ředitelce školy, která svým
přístupem jak zajištěním prostor, tak
občerstvením pro všechny přítomné, přispěla
k velmi zdařilé akci. Nesmíme zapomenout
poděkovat panu učiteli téže školy za vydatnou
pomoc při celkovém hodnocení. Soutěžící této
školy také vyhráli a patří jim za to dík.
Účastníci soutěže z Oslavan, Němčic a I vančic
se také dohodli na další spolupráci a patří jim
poděkování. PÚR konstatovalo, že je škoda, že
se nepodařilo sehnat víc soutěžících, což ba
přispělo k větší konkurenci mezi nimi.
– Milan Sehnal –

7. Jihomoravský zimní oblastní kurz ročník
2010-11. Počátkem července se sešla
pěstitelská komise, která se zabývala přípravou
kurzu. Byl vytvořen rámcový program kurzu
s nosným tématem ovocnářství, které je
doplněno o témata vedlejší ze zelinářství
ekologie sadovnictví výživy a fytopatologie. Po
loňských zkušenostech posouváme zahájení
kurzu z října až na počátek listopadu. Pozvánku
na kurz obdržíte včas obvyklým způsobem.
–pr–

v případě dotačních titulů, které se nás
týkají, reagovat samostatnou žádostí.
 Soutěž Mladých zahrádkářů - Okresní kolo
soutěže proběhne
dne 21.5.2010
v Ivančicích. Zúčastní se předseda Zavřel,
místopředseda Flíček a vedoucí práce
s mládeží člen ÚR Sehnal. Organizačně je
vše připraveno a zajištěno. Hodnocení akce
proběhne na příštím zasedání.
10. Informace ze zasedání PÚR 21.6.2010,
které bylo jako výjezdní u ZO Březina u Křtin
 Smlouvy s přednášejícími na akce ÚS
2008-9 nutné pro doplacení dotací budou
zkontrolovány dle programu akcí a
zaurgovány a poté odeslány na ústředí.
 Byl definitivně odsouhlasen převod účtu
ÚS k poštovní spořitelně, bude aktivováno
a urychleno.

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
8. Informace ze zasedání PÚR 19.4.2010
 Předseda přednesl informaci o jednání RR
ze dne 16.-18.4. v Bohdanči.
 Byl odsouhlasen hospodářský výsledek ve
výši – 5 902,-Kč. Ztráta bude odepsána
z vlastního jmění.
 Redakční rada připraví koncepci vydávání
přílohy Zpravodaje z hlediska finančního a
tematického.

NABÍDKY-INZERCE
11. Zprávy, reklamy výstav, kulatá výročí
zasloužilých členů a vše ostatní, co chcete
uvést ve známost zahrádkářům v našem okrese,
rádi zdarma uveřejníme.
–pr–

9. Informace ze zasedání PÚR 17.5.2010
 Předseda informoval o jednání KKR. Rada
bude ve své činnosti pokračovat. Vedoucím
bude i v následujícím období ing.Pěta z ÚR
Brno-město. Zástupce do KKR z ústředí byl
určen př.Stanislav Kozlík, který na vyzvání
KKR se zúčastní jednání. Ing.Pěta vznese
požadavek na dotace z Jm kraje na provoz
Územních rad. Další zasedání KKR bude
13.9.2010.
 Dotace od neziskové organizace ANNO –
př.Flíček informoval představenstvo o
jednání s předsedou ANNO p.Hronem.
Doporučeno sledovat stránky KÚ Jmk a

12. Má li někdo z našich členů nové poznatky
ze své zahrádkářské praxe nebo nové nápady,
které se mu osvědčily, a chtěl by se o ně podělit
s ostatními členy, může své zkušenosti
zveřejnit v našem Zpravodaji tím, že je předá
v písemné formě na sekretariát.
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