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      Z p r a v o d a j 
        Vydává Český zahrádkářský svaz  -  Územní sdružení  Šumperk – Jeseník 

 
 

 

 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ÚR ČZS ŠUMPERK- JESENÍK 

konaného dne 8 dubna 2017 v H –klubu Šumperk 
 

Zasedání Územní rady se zúčastnilo……37……….členů ÚR a představenstva ÚR 
1. Bere na vědomí: 

 

 zprávu o činnosti ÚS  za rok 2016 

 plán práce Územního sdružení na rok 2017 

 zprávu o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017 

 revizní zprávu KK Územního sdružení 

 zprávu o registraci do spolkového rejstříku 

 

                2.    Schvaluje: 
kooptaci př. Marie Krmelové do PÚS 
zásady hospodaření  PÚS 
výsledek hospodaření za rok2016 
schvaluje rozpočet na rok 2017 
 

3.    Ukládá představenstvu ÚS: 
   Ve Zpravodaji ÚS a web. stránkách zveřejnit výsledek jednání ÚR a usnesení z 8.4. 2017. 

Uspořádat okresní kolo soutěže“ Mladý zahrádkář“.  
Vydat 2 čísla Zpravodaje ÚS 2017. 
Vysílat zástupce předsednictva na členské schůze ZO. 
Ukládá předsedovi představenstva ÚS projednat s republikovou radou termín zřízení 
konsultačního střediska právního poradenství na Moravě a výsledek sdělit ZO. Termín 
30.6. 2017. 

 
                   4.    Ukládá členům Územní rady (předsedům ZO) 

Informovat výbory a členy ZO o jednání ÚR a s jeho usnesením 
na konci roku odeslat do 1.3. roku následujícího hlášení o činnosti aktualizovat změny 
v seznamu členů ZO . Osadní řády aktualizovat (doplnit) o paragrafy  nového občanského 
zákoníku odesílat zápisy a unesení z výročních členských schůzí na PÚS. 
Informovat výbory a členy ZO o možnosti korespondence s představenstvem ÚS přes inter-
net pomocí E-mailové adresy  us.czs.su@seznam.cza seznámit je s adresou web. stránek 
ÚS. 
 

 Ukládá ZO zaslat na ÚS seznam problémů, u kterých potřebuje právní poradu.    
         Termín 30.4. 2017 
           

mailto:us.czs.su@seznam.cz
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 V sobotu 8.4. 2017 se konalo v H-clubu v Šumperku zasedání Územní rady, kterého 
se zúčastnilo 37 členů Územní rady (statutárních zástupců ZO a členů představenstva ÚS). 
Hostem tohoto zasedání byl náměstek hejtmana Olomouckého kraje ing. Milan Klimeš. 
Před samotným jednáním představenstva proběhlo zahájení floristické soutěže, př. Sitařo-
vá seznámila přítomné a soutěžící o způsobu vyhodnocení ,přítomné floristky vytvářely 
aranžmá, která byla o přestávce jednání ohodnocena všemi přítomnými a ustanovenou 
komisí vyhodnoceny. Na prvním místě se umístila Libuše Tučková, která postupuje do 
zemského kola floristické soutěže které se bude konat v Prostějově, na druhém místě He-
lena Foukalová,  na třetím Zdenka Engelová.      
   
 

 
 

 
             
 Na snímku Pavla Svobody uprostřed osázená miska vítězky soutěže Libuše Tučkové. 

 
 

Podstatná část zápisu ze zasedání ÚR. 
 

1. Před zahájením jednání proběhla volba zapisovatelky, všemi přítomnými byla zvolena  Krmelo-

vá M. a dále volba návrhové komise- Lubomír Lehar- předseda , Marek Miroslav-člen návrhové 

komise a Tempír František-člen návrhové komise, která byla schválena bez připomínek. 

 
2. př. Z. Hudos přednesl zprávu o činnosti a plnění úkolů za r. 2016 (přivítal přítomné, připomněl 

60.výročí ČZS od počátku až do dnešní doby, zhodnotil vzhled kolonií, úpravu okolí zahrádek, 

a seznámil přítomné s organizační strukturou ČZS, školící střediska – nízká účast, konání od-

borných přednášek, ke zlepšení práce bude zakoupen diaprojektor, který bude soužit 

k přednáškové činnosti, registrace organizací-poděkoval všem, kteří podali žádost o registraci, 

upozornil na nutnost přepracování Osadních řádů, pochválil především činnost ZO Rapotín, 

Dubicka, Javorník II, Písařov, U sanatoria, Sobotín . 

 
 

3. Ing. Klimeš- náměstek hejtmana Olomouckého kraje- poděkoval za pozvání, předal pozdrav od 

hejtmana. Nejdříve se představil, odkud pochází a jeho nové jmenování do funkce. Zhodnotil 

činnost jednotlivých organizací – konstatoval pokles v činnosti, ocenil získávání nových zejmé-



Str. 3 

 

na mladých zahrádkářů, velice ocenil snahu prezentace činnosti zahrádkářů pomocí internetu. 

Podotkl, že pokut dochází ke zrušení zahrádek je nutno se zajímat o tvorbu územních plánu v 

místech, pozdější změny jsou problematické a v mnoha případech již nejdou provést. Ocenil 

konání zahrádkářských výstav-je to velká propagace ČZS, vydávání Zpravodaje. Dále hovořil o 

dotačních titulech - oblast životního prostředí – podpora spolkové činnosti, žádosti jsou vyhod-

nocovány dle stanovených podmínek – termín. 13. dubna 2017. Na závěr popřál mnoho sil do 

další práce. 

 
4. S dotazy vystoupila J. Sitařová – výše dotace – do 30.000,- Kč není nutná spoluúčast, př. 

Loučný se dotázal, zda se dotace týkají neinvestičních nebo také investičních akcí. 

 
 

5. př. Kocůrková- seznámila přítomné s vyznamenanými členy ZO od Republikové rady ČZS – 

ocenění předávali : Ing. Klimeš a př. Hudos. 

 
6. př. Žváčková B- přednesla zprávu o hospodaření za r. 2016, seznámila přítomné s výsledkem 

hospodaření za r. 2016, návrhem rozpočtu na r. 2017. Všemi přítomnými byla schválena zprá-

va o hospodaření za r. 2016, byl schválen výsledek hospodaření za r. 2016, a návrh rozpočtu 

na r. 2017 byl také schválen. 

7. př. Sitařová přednesla zprávu KK o kontrole hospodaření ÚS –kontrola hospodaření  byla pro-

vedena 22.2.2016, vzhledem k tomu, že nebyly shledány nedostatky, nebyla přijata žádná 

opatření.  

8. př. S.Siegel – Přednesl zprávu – plán práce na r. 2017 – plán práce byl schválen 

 
9. Diskuse 

př. Švábek J.- informoval o zasedání Republikové rady v Praze (jejíž je členem). Na jednání 
bylo projednáváno: úhrady členských příspěvků, Zahrádkářský zákon (který nebyl schválen –
chyběl jeden hlas)-byl vrácen k dopracování, zpráva předsedy př. Kozlíka, dotace od RR-
vyúčtování v daném termínu, úpravy rozpočtu 2017, vydávání a odběr časopisu Zahrádkář, 
výstava Europon-účast z jednotlivých ČZS, registrace spolků – prodloužený termín: 30.6.2017.  
př. Marek –Loštice- vytvoření konzultačních středisek – právní poradny pro Čechy a Moravu. 
př. Hudos- dodržování termínů, předložení seznamů členů – s uvedením data od kdy je čle-
nem, dotace – žádosti se mohou podávat po celý rok, vedení Matriční knihy v ZO, návrhy na 
vyznamenání – Termín: podání 1.6.2017. 
př. Vavruša -ZO Krásný vrch – poděkování za vyznamenání, žádost o zveřejnění všech akcí 
na stránkách WWW., pořádaných jednotlivými ZO ČZS v příslušném roce, zhotovení adresáře 
jednotlivých ZO- zlepšení kontaktů mezi jednotlivými ZO. 
př. Hudos – všichni předsedové ZO – adresy jsou uvedeny v e-mailech, které zasílá PÚS. 
př. Loučný –Jeseník I - hovořil k přijetí Zahrádkářského zákona – zda by nebylo možno využít 
televizi, hovořil o zrušení zahrádek v jejich organizaci – pozvali TV a zrušení bylo zastaveno. 
Zda by bylo možno žádat na vybavení PC organizacím ZO. 
př. Tejkalová – Sobotín – pozvala přítomné na výstavu k velikonočním svátkům, která se koná 
v místnostech OÚ Petrov, seznámila se způsobem pořádání výstav. 
př. Kocůrková – Rapotín – pozvala na výstavu k velikonočním svátkům ve Vikýřovicích, a dále 
na výstavu v srpnu – výstavu květin zaměřeno k 55. výročí konání výstav v Rapotíně a 60. vý-
ročí vzniku ČZS.. 
př. Švábek J.: informoval o účasti: z pozvaných 47. členů ÚZEMNÍ RADY bylo přítomno                
37členů což představuje 78,7 procentní účast.        
 
Po diskusi přednesl př. Lehar návrh na usnesení, který byl jednohlasně schválen.  
      .         
 Na závěr zasedání předseda ÚS př. Hudos - poděkoval za účast a popřál přítomným čle-
nům Územní rady mnoho zdaru v další práci. 
                                Zapsala M. Krmelová 
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Jak se zbavit nepříjemných škůdců bez použití chemie na našich zahrádkách.  
 
 Pro zahrádkáře je léto časem pravidelné péče o rostliny na svých zahrádkách. Umělá hnojiva 
jim sice dodávají potřebnou výživu, ale pokud tyto hnojiva používáme často tak nám půda 
těžkne a to je ráj pro přezimování různých škůdců. Obzvláště u zahrádkářů při opakovaném 
pěstování stejných plodin na jednom záhonu. Vdaném případě se o rostliny takto pěstované 
zajímají velmi často různí škůdci. Živočišných škůdců je mnoho, od hmyzu přes plže až po hlo-
davce a další savce. Na jejich likvidaci existuje spousta chemických prostředků, ale nemusíme 
vždy volit chemii, můžeme vyzkoušet přírodní prostředky, které neškodí životnímu prostředí. 
Mezi nejčastěji drobné škůdce na našich zahrádkách patří mšice. Účinným prostředkem v boji 
proti mšicím je kopřivový postřik. 15 ks kopřiv natrháme včetně lodyh a dáme do kbelíku s vo-
dou. Poté necháme na sluníčku asi jeden týden zkvasit. Poté přecedíme a necháme v přikryté 
nádobě, abychom zápachem tohoto postřikového přípravku nebyli obtěžováni. Aplikaci může-
me provádět postřikovačem a nebo konví přímo na napadené rostliny.Podobným způsobem, 
lze aplikovat i výluhy z pelyňku, česneku, kostivalu. Velmi účinný je také výluh tabákového ná-
levu. Zkušenosti říkají, že tento postřik je velmi účinný. Výluh tabáku získáme tak,že 150 gr. 
tabáku rozmícháme ve 3 litrech vody a hodinu vaříme na mírném ohni. Poté vystydlý roztok 
přecedíme přes síto nebo silonku. Tento koncentrát ředíme v poměru 1:1 s vodou a teprve po-
tom aplikujeme na rostliny. Velmi nebezpečným škůdcem našich zahrádek je sviluška, která se 
šíří hlavně ve sklenících. Na tohoto škůdce se osvědčuje výluh ze slupek kuchyňské cibule. 
Slupky asi z 15 ks. cibulí zalijeme vroucí vodou a necháme tři dny uležet.Scedíme a postřik 
aplikujeme na napadené rostliny. Postřik  po třech dnech opakujeme. Tento škůdce má během 
vegetačního období několik generací a tak se mohou svilušky i přes provedené postřiky znovu 
objevit. Je tedy nutné opakovaně zasáhnout! Dalším nepříjemným škůdcem jsou různé druhy 
housenek. Ničí listy i lodyhy okusem. Smrtelný je pro ně výluh česnekové vody. Stroužky  
česneku rozetřeme a vložíme poté do vroucí vody a necháme tři dny odležet. Poté scedíme a 
můžeme aplikovat. Množství česneku dle rozsahu použití.(70gr. /1litr) 
Proti plžům zkuste použít ovesné vločky , které aplikujeme posypem vstříc cestičkám plžů pří-
mo na záhony (bezmračné počasí ,bez deště). Ovesné vločky se v těle plže spojí s vodou a 
nadmutím jeho tělo exploduje. 

 
Závěrem dodávám, že takto ošetřovaná zahrádka prospívá k ochraně životního 
prostředí.                           
         Zpracoval: Stanislav Siegel 
  
Co je nového. 
 
Byl rozeslán seznam e-mailů všech ZO. Žádáme  tímto organizace pokud je v sezna-
mu chyba, aby nám to oznámily.Po opravení seznamu bude tento znovu do ZO roze-
slán.Tímto reagujeme na diskusní příspěvek př. ing. Vavruši. 
 
ÚS dostalo od RR ČZS  z fondu rozvoje dotaci na zakoupení dataprojektoru. Tento 
jsme již zakoupily a bude sloužit k presentaci na odborných přednáškách. 
 
Tento zpravodaj byl zpracován tak,aby mohl být umístěn ve vývěsních skřínkách v  
jednotlivých organizacích. Byl rozeslán e-mailem. Pokud ZO budou chtít jeho tištěnou 
verzi musí nám to oznámit a tištěnou verzi jim doručíme. 
 
             
       Redakční rada: , Hudos Zdeněk, Siegel St., Krmelová M. 
¨Šumperk 20.4. 2017           
      Za obsahovou a věcnou stránku odpovídá: Hudos Zdeněk 


