ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

ZPRAVODAJ
Územního sdružení Brno-venkov 2/2011

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. Meruňky a Židlochovice Dne 14.7.201118.7.2011 uspořádala ZO ČZS Židlochovice
výstavu meruněk. Vystaveno bylo 103 vzorků
meruněk různých odrůd. Výstava se konala ve

sklepních prostorách vinotéky RITC města
Židlochovice.
Hostem výstavy byl profesor ing. Boris Krška
z Vysoké školy zemědělské Lednice, předseda
ÚS ČZS Brno venkov ing. Josef Zavřel a
starosta města Židlochovice pan Vlastimil
Helma.
Po úvodním zahájení, ve kterém předseda ZO
ČZS Židlochovice seznámil přítomné s historií
pěstování
meruněk
v Židlochovicích,
informoval profesor ing. Boris Krška o nových
trendech v pěstování a šlechtění meruněk a
odpověděl na všechny dotazy.
Na závěr se uskutečnilo posezení u vína a
produktů vyrobených z meruněk, které
připravily manželky zahrádkářů.
Zahájení se zúčastnilo 55 účastníků.
ZO ČZS Židlochovice děkuje ing. Ivaně
Flajšingerové, Janu Urbánkovi a všem, kteří se
nějakým způsobem podíleli na uspořádání této
výstavy. Vysoké škole zemědělské v Lednici za
poskytnutí vzorků novošlechtěnců. Profesoru
ing. Borisu Krškovi a ing. Josefu Zavřelovi za
to, že si udělali čas a přišli mezi nás.
Jan Šotnar, předseda ZO ČZS Židlochovice
4. Sdělení pro všechny organizační jednotky
Českého zahrádkářského svazu: V současné
době probíhají u většiny organizačních
jednotek svazu opatření k ujednocení jejich
názvů
(Územní
sdružení
Českého
zahrádkářského svazu a Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu). Používání
nových ujednocených názvů organizačních
jednotek je podmíněno jejich změnou v
základním registru ekonomických subjektů
(ARES), kterou zajišťuje na základě oznámení
Ústředí ČZS ministerstvo vnitra. Vzhledem k
tomu, že z kapacitních důvodů nestačí vnitro
změny v ARES okamžitě realizovat a činí tak
průběžně (cca 200 změn měsíčně) je možné, že
některé základní organizace obdrží potvrzení o
změně názvu v registru později. Do té doby pak
tyto základní organizace musí při styku s

mimoresortními orgány užívat dosavadní názvy
a prokazovat se starými registračními listy.
JUDr. Labuta Tajemník RR ČZS

pro ovocné pomazánky, chutné rosoly a dnes i
pro výrobu destilátů. Unikátní částí expozice
byla kolekce dekorativně malovaných kamenů
př. Čermákové (ZO Březina).

5. Přílohou tohoto zpravodaje je přehled
odevzdaných a neodevzdaných registračních
listů. ZO, které je neodevzdaly vyzýváme aby
tak obratem učinily.

Naše expozice získala pohár za celkové
uspořádání a sladění jednotlivých druhů ovoce
a zeleniny. Děkujeme všem ZO a členům, kteří
dodali kvalitní vzorky. Ocenění pohárem je
také jejich úspěchem.
–púr–

6. Každá ZO musí vlastnit svoje IČO.
Organizace které je ještě nemají si o ně musí
urychleně zažádat, protože bez něj nemají
právní subjektivitu a hrozí jim okamžité
zrušení. (Pokyny ve věstníku 3/2011, str.1).
–púr–

ZPRÁVY Z ÚZEMNÍ RADY
10.
Informace ze zasedání PÚR 14.3.2011
 Předseda podal zprávu z RR, která proběhla
v termínu 19. – 20. listopadu 2010. Do
příštího jednání
KKR mají zástupci
Územních rad rozhodnout, zda trvají na
další činnosti KKR. Představenstvo
vyslechlo informaci předsedy o KKR Byly
uzavřeny smlouvy s přednášejícími na
Jihomoravském zimním oblastním kurzu
 představenstvo schvaluje zakoupení nového
notebooku. . Bude podána žádost na ústředí
do Prahy o dotaci na něj.
 Budou vyplaceny neinvestiční dotace za rok
2010.

7. Okresní soutěž „Mladý zahrádkář“ již
tradičně proběhla 27. května 2011 v Ivančicích
v Základní škole Vladimíra Menšíka. Soutěže
se zůčastnily děti ze Základní školy v Ochozi u
Brna, Základní školy Vladimíra Menšíka
v Ivančicích a
Základní školy Brněnka
v Ivančicích. Vedle soutěžících byli na soutěži
přítomni místostarosta Ivančic, za ČZS přátelé
předseda PÚR Zavřel, Mgr. Flíček,
Ing.
Ševčíková a
Sehnal, který tuto akci
organizoval. Soutěžícím se akce líbila, vítězové
obdrželi věcné ceny a diplomy. Výsledky:
 Kategorie starších 4-9 třída
1) Michaela Pavlovská, ZŠ V.M. Ivančice
2) Tomáš Psota, ZŠ V.M. Ivančice
3) Adéla Kočí, ZŠ Brněnka Ivančice
 Kategorie mladších
1) Jolana Prudíková, ZŠ Ochoz u Brna
2) Tomáš Křička, ZŠ Ochoz u Brna
3) Polák, ZŠ Ochoz u Brna
– ms –

11.
Informace ze zasedání PÚR 2.5.2011
 všem ZO budou zaslány písemné informace
o způsobu a termínu vypracování RL,
nových razítek, IČO a souvisejících úkonů
dle věstníku č.1/2011. V případě ZO, které
nebudou na výzvu reagovat bude provedena
určeným
pracovníkem
představenstva
osobní návštěva
 do příštího zasedání bude předložena účetní
uzávěrka, návrh rozpočtu a revizní zpráva za
rok 2010
 výsledky hospodaření budou zaslány na ZO
do konce června
 představenstvo odsouhlasilo návrh smlouvy
na neinvestiční dotace na rok 2011 ve výši
53 000Kč.
 školení pro vedoucí moštáren 26.-27.8.2011
v Brandýse nad Labem
 předseda Zavřel zhodnotil plenární zasedání
ze dne 11.4.
 ing.Procházka se zúčastnil semináře
vedoucích
školících
středisek
30.4.
v Olomouci. Naše kurzy měly nejnižší
náklady na jednoho frekventanta v rámci
ČZS.

8. Jihomoravský zimní oblastní kurz ročník
2011-12. Je pro vás již připraven. Na webových
stránkách
zahrádkářského
svazu,
v listopadovém čísle zahrádkáře i jako přílohu
tohoto zpravodaje dostáváte program kurzu
s pozvánkou. Pořadatelé se těší na setkání
s Vámi.
–pr–
9. Naše
účast
na
výstavě
FLORA
OLOMOUC 2011 – podzimní etapa –
Hortikomplex: Výstava se konala ve dnech 1316 října. Z našeho ÚS se na ní podílelo 12 ZO,
které nás representovaly více než 150 vzorky
výpěstků – ovoce, zeleniny a květin. Podařilo
se získat i vzorky vzácných starých odrůd
jablek. Pozoruhodná byla sbírka kdoulí
obecných vystavených i s propagačním
materiálem.Jsou dosud nedoceněnou surovinou
4

 terénní cvičení v Žabčicích bylo hodnoceno
jako úspěšné.
 Členové
PÚR
byli
seznámeni
s připravovanými tématy JMK pro příští
období
 27.5. proběhne soutěž Mladých zahrádkářů
v Ivančicích. Je přihlášeno asi 20 zájemců.
Organizačně je vše zajištěno.
 19.5. proběhne v Klubu zahrádkářek burza
rostlin

 do 26.9. budou připraveny podklady pro
žádost o dotace na provoz do Prahy. Na
základě podkladů bude odeslána žádost
26.9.2011.
 př. Zavřel podal informaci o školení o
moštárnách
 v Židlochovicích proběhla úspěšná výstava
meruněk.

12.
Informace ze zasedání PÚR 20.6.2011
 do příštího zasedání bude předložena účetní
uzávěrka, návrh rozpočtu a revizní zpráva za
rok 2010
 výsledky hospodaření budou zaslány na ZO
do konce června
 v pondělí 27.6. bude projednáno s účetní
další její působení vzhledem ke zdravotnímu
stavu
 proběhla úspěšně 27.5.2011 soutěž Mladých
zahrádkářů za účasti zástupců ÚS, města a 4
ZŠ. Zúčastnilo se 16 žáků. Výsledková
listina bude zveřejněna ve Zpravodaji
 byl přednesen návrh rozpočtu na rok 2011
 zasedala pěstitelská komise a byl projednán
návrh na zimní odborný kurz 2011/2012
 ing.Procházka se zúčastnil semináře o
květinářství, sadovnictví a architektuře
v Praze 27.5. – 29.5. Semináře se zúčastnilo
asi 70 frekventantů. Natočil ze semináře
film a bude provedeno DVD pro použití
celého svazu.

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

NABÍDKY-INZERCE

15. Lajkeb Václav školka broskvoní nabízí
pro podzimní a jarní výsadby následující
sortiment stromků: FERTILIA MORETTINY,
EARLIGLO,
DIXIRED,
REDHAVEN,
FAIRHAVEN, HARBRITE, HALEHAVEN,
CRESTHAVEN, NECTARED - HARKO,
HARBRINGER
A
BALKONELA
NECTARED (vhodná do skalek a na balkony).
Stromky dodává se zapěstovanou kotlovitou
korunou ručně vyrývané (zachovaný kořenový
systém), odběr vlastní - Brno Medlánky nebo
dle dohody, tel.606 702 103
16.
Základní organizace ČZS Veverská
Bítýška zajišťuje ve své moštárně za poštou
každou sobotu do 5.listopadu 2011 od 8 do 12
hodin pro zájemce moštování ovoce. Cena :
členové 2 Kč/l, ostatní 4 Kč/l.
17.
Základní organizace ČZS Veverská
Bítýška pořádala ve dnech 1.-2.října 2011 v
Kulturním domě ve Veverské Bítýšce výstavu
ovoce a zeleniny. Pro veřejnost bylo otevřeno v
sobotu 13-18 hod, v neděli 9-18 hodin. V
pondělí 3.října dopoledne byl vstup pro místní
mateřskou a základní školu. Vstupné
dobrovolné. Zveme všechny zájemce.

13.
Informace ze zasedání PÚR 12.9.2011
 materiál o meruňkách , který dovezl
předseda z výstavy v Židlochovicích, bude
umístěn do Zpravodaje
 Svazová vyznamenání – v roce 2012 je
možné dát návrh na dvojnásobný počet
vyznamenaných. U našeho ÚS se jedná o 12
ks. . Odeslání návrhů zajistí do 15.10.
 budou opětně vyzvány ZO, které dosud
nezaslali nový RL
 v Olomouci proběhne výstava Hortikomplex
v termínu 13.-16.října 2011. Byly obvolány
ZO a vyzvány k účasti. 10. 10. je nutné
odeslat do Prahy seznam vystavovatelů a
odrůd. Jmenovky zajistí Praha. 11.10. se
budou přebírat vzorky.
 Bude projednáno s pí. Kopuletou aranžmá
dle podmínek v loňském roce

18.
Zvláštní informace pro uživatele lisů na
ovoce ze Šebrova. Po smrti pana Františka
Štěpánka a jeho syna zajišťuje servis lisů
vnuk. Staré telefonní číslo je zrušeno a nové je
603868056.
ing. Bohumil Jakubec, ZO ČZS Veverská
Bítýška
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Nové registrační listy ZO
ZO
1. 603 102 Bílovice nad Svitavou Mladova
2. 603 053 Blažovice
3. 603 045 Blučina
4. 603 040 Bratčice
5. 603 002 Březina
6. 603 114 Bukovinka
7. 603 086 CEMO Mokrá
8. 603 059 Čebín
9. 603 021 Dolní Kounice I
10. 603 092 Dolní Kounice II
11. 603 051 Domašov
12. 603 116 Hajánky
13. 603 115 Heroltice nad Řekou
14. 603 037 Hrušovany
15. 603 023 Ivančice I
16. 603 005 Ivančice Meruňkový sad
17. 603 076 Ivančice II Střibský mlýn
18. 603 099 Ivančice III Réna
19. 603 073 Lažánky
20. 603 085 Lomnička
21. 603 050 Měnín
22. 603 088 Moravany
23. 603 026 Moravské Bránice
24. 603 094 Moravské Bránice Komořina
25. 603 105 Nebovidy
26. 603 113 Neslovice
27. 603 098 Ochoz u Brna II
28. 603 013 Ochoz u Brna I
29. 603 036 Opatovice
30. 603 007 Ořechov
31. 603 096 Oslavany
32. 603 079 Přísnotice
33. 603 082 Radostice
34. 603 077 Rebešovice pod Strání
35. 603 048 Rosice
36. 603 020 Ríčany
37. 603 058 Sentice
38. 603 070 Silůvky
39. 603 042 Silůvky – Žáček
40. 603 044 Sivice
41. 603 081 Skalička
42. 603 064 Sobotovice
43. 603 006 Šlapanice
44. 603 056 Těšany
45. 603 033 Tišnov
46. 603 080 Troubsko
47. 603 063 Velatice
48. 603 019 Veverská Bítýška
49. 603 028 Veverské Knínice
50. 603 046 Viničné Šumice
51. 603 038 Vlasatice
52. 603 032 Zakřany
53. 603 029 Zbýšov
54. 603 075 Žabčice
55. 603 003 Želešice
56. 603 039 Židlochovice
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