Výroční zpráva ZO ČZS v Kyjově za rok 2010 a plán činnosti na rok 2011.

Dům kultury SZK v Kyjově dne 27. března 2011 v 9.30 hodin.

Vážení přítomni, dámy a pánové, vážení hosté.
Dovolte mi, abych vás ve své výroční zprávě informoval o činnosti naší
základní organizace v roce 2010 a částečně i v roce 2011 a také abych vás
seznámil s tím, jaké akce pro vás plánujeme v letošním a začátkem příštího
roku. Loni jsme se sešli v tomto sále a moje zpráva byla vcelku optimistická,
protože to byl rok pro zahrádkáře velmi úspěšný. Byla velká úroda ovoce pro
destilaci, urodilo se hodně ovoce pro moštování i uskladnění. Letošní rok byl
pro naši zálibu nepříznivý, úroda byla špatná, bylo jen velmi málo meruněk i
modrého ovoce a podobně to bylo i s jiným ovocem. Nápory chorob ve vinicích
byly tak intenzivní, že i vinaři měli poloviční úrodu a mnozí nesklidili vůbec nic.
Odhadnou, kdy se má postříkat bylo mnohdy otázkou ne dnů, ale hodin a ten,
kdo správně neurčil dobu postřiku, dopadl velmi špatně. Byla obava, že letošní
výstavy vín budou obeslány malým množstvím vína.
Náš Josefský košt, který se uskutečnil 19. března, tedy před týdnem
dopadl nad očekávání velmi dobře. Vinařům se podařilo sehnat 480 vzorků
vína, a i když to bylo o něco méně než loni, byl to počet dostačující. Přišlo
celkem 420 platících návštěvníků a to bylo proti loňskému roku opět mírné
zlepšení. Degustace i výstava byla velmi dobře organizačně připravena a za to
patří dík nejen všem členům vinařského spolku, ale především novému
předsedovi. Tím se stal asi před 3 měsíci Karel Novotný. Já bych využil této
příležitosti a chtěl bych poděkovat panu Petru Dubskému, který vinařský spolek
vedl před ním a několik let odváděl v čele spolku velmi dobrou a kvalitní práci.
Myslím, že můžu prohlásit, že vinařský spolek dlouhodobě je naší kvalitní
součástí a okolním organizacím ukazuje, jakým směrem se má ubírat naše
vinařství a jak má vypadat dobře připravená vinařská akce. Josefská výstava
v Kyjově je návštěvníky velmi dobře hodnocena protože zaručuje kvalitní vína,
kvalitní ohodnocení v degustátorských komisích a výbornou organizaci. Začínají

se zúčastňovat návštěvníci z celé Moravy a letos jsme museli navýšit sedací
kapacitu, protože přijely 4 zájezdové autobusy.
Členové vinařského spolku pomáhají svým sortimentem odrůd při
podzimní výstavě ovoce, zeleniny a květin, o které budu hovořit v dalším
vystoupení, ale také dají svá vína do tomboly na náš ples. Jde o pomoc velmi
velkou, protože věnují přibližně 100 sedmiček kvalitního vína.
Reprezentační ples je další významnou akcí, kterou začátkem letošního
roku pořádáme. Pokud si vzpomenete, při mém loňském vystoupení jsem se
stěžoval na malou návštěvu našeho plesu, kdy přišlo 58 platících návštěvníků.
Letos jich bylo více jak jednou tolik a všichni odcházeli spokojeni. V tombole
vyhrál každý, kdo si koupil los. Do tzv. velké tomboly se podařilo, a to také díky
starostovi, zajistit pěkné ceny a ti nejšťastnější mohli jít domů například
s plazmovým televizorem. Spokojenost byla i s hudbou a k mému překvapení
došli i zástupci mladší generace. Byla zajištěna moc pěkná výzdoba sálu. I při
účasti asi 150 návštěvníků je ples opět ztrátovou záležitostí. Neúměrně vysoké
nájemné prostor domu kultury a letos i nekřesťanské poplatky Ochrannému
svazu autorů nás přivedou vždy do červených čísel, ale na nějaké změny asi
nemůžeme spoléhat ani v dalších letech. Ještě před několika lety jsme se
s poplatky OSA vešly do tisíce korun, letošní faktura zněla na 4 a půl tisíce.
Nyní se ve své zprávě dostávám do roku 2010. Tradičně v měsíci září
pořádáme ve spolupráci s místním učilištěm Havlíčkova výstavu ovoce, zeleniny
a květin. I přes špatný rok se podařilo sehnat dostatečné množství exponátů a
výstava byla velmi pěkná nejen co do instalace, ale především návštěvností a to
zejména mládeže. Stovky školáků z místních škol, ale i ze škol z okolních obcí se
přišlo podívat a podle zápisů do knihy návštěv, byli spokojeni a výstava se jim
líbila. Měli možnost si prohlédnout více jak 400 vzorků ovoce včetně hroznů, ale
také méně známé odrůdy zeleniny a květin.
Moštování ovoce bylo v loňském roce prováděno v rekonstruovaných
prostorách. Aby moštárna plně odpovídala hygienickým předpisům bylo
provedeno obložení stěn a některé další úpravy týkající se vody a lepší
manipulace s technologií. Zájemci přivezli více, jak 7 tun ovoce, z něhož bylo
více jak 3.500 litrů moštu. Rekonstrukce byla provedena také na pálenici a
týkala se především nové fasády. Dnes máme nejen velmi pěknou a

hygienickým předpisům odpovídající moštárnu, ale pálenici, která má
nejmodernější technologické zařízení, ale také nový kabát.
Dalším okruhem činnosti naší organizace je vzdělávání našich členů, ale
také široké veřejnosti. Poradenská služba, která funguje každý pátek se týká
pěstování a ochrany rostlin a je využívána a členové výboru poskytují toto
poradenství úspěšně již několik let. Byla uskutečněna přednáška pro vinaře
nejen z Kyjova, ale širokého okolí a týkala se odkyselení vín ročníku 2010 a
příprava vín pro archivaci. V Bukovanech jsme proškolili místní vinaře na
stobodový systém hodnocení. Uskutečnili jsme několik odborných zájezdů a to
na jarní a podzimní Floru Olomouc. Úroveň našeho a zahraničního zahrádkáření
porovnáváme na mezinárodní výstavě v rakouském Tullnu, kde jsme byli
koncem srpna.
Rekreačně léčebných zájezdů bylo také několik. V květnu a říjnu jsme byli
v Čalovu. Uskutečnili jsme i kombinovaný zájezd na Agrokomplex Nitra spojený
s koupání v termálních vodách koupaliště Dolné Saliby. Vypravili jsme se také za
kulturou a to v březnu do Mahenova divadla v Brně na Školu žen od Moliera a
do Janáčkova divadla na operu Aida od Verdiho. Vždy byl plný autobus a
zájemci byli nadmíru spokojeni bohatým kulturním zážitkem.
Nyní bych vás chtěl seznámit o možnosti, jak získat informace o
připravovaných akcích. Máme celkem 6 vývěsních skříněk. Ty nejdůležitější na
frekventovaných místech jsou ve Zlaté uličce a ve výloze kanceláře na
Komenského třídě, ale jsou třeba i při vjezdu na Švabinského sídliště u pálenice
v Nětčicích atd.. Mimo informací o připravovaných akcích se můžete dozvědět o
ochraně rostlin, které jsme dostávali od okresního rostlinolékaře. I když se
jedná o placenou službu, v letošním roce jsou potíže s jejich zajištěním. Možná
nám předsedkyně okresní rady územního sdružení paní Hamplová řekne
poslední informace o zajištění této velmi důležité a prospěšné služby. Ty
nejdůležitější akce prezentujeme na vývěsních místech města.
V rámci ještě lepší propagace a především komunikace jsme také
modernizovali. Máme do kanceláře svazu zavedený internet a máme zřízené
webové stránky. Mailová adresa je info@zahradkarikyjov.cz (vše dohromady).
Na tuto adresu můžete posílat své dotazy, můžete se objednat na připravované
akce, je to v podstatě rychlá a pro vás bezplatná pošta. Webové stránky je

možné otevřít při zadání WWW zahrádkáři Kyjov. Stránky jsou funkční, ale
zatím nejsou naplněné. Budou na nich kontakty na jednotlivé členy výboru,
Stanovy svazu, ale především informace o připravovaných akcích, relace,
výroční zprávy, fotogalerie a spousta dalších důležitých informací. Jak už jsem
říkal, na jejich naplnění se pracuje, ale není to práce jednoduchá a nějaký čas to
potrvá.
Vážení přátelé. Ve své zprávě hovořím obecně o činnosti a akcích, které
jsme uskutečnili nebo uskutečnit plánujeme. Pečlivě sledujte zprávy o rozpočtu
a jeho čerpání, pečlivě sledujte zprávu paní Kamerové o hospodaření, kdy se o
finanční náročnosti jednotlivých akcích dozvíte více.
Nyní alespoň stručně k akcím, které pro letošní rok a začátek roku 2012
připravujeme. Již tuto sobotu 2. 4. jedeme do Mahenova divadla na činohru
Zaslíbení. Kdo se nestihl přihlásit, má smůlu, autobus je do posledního místa
naplněn. Do divadla plánujeme ještě jeden zájezd, pravděpodobně do
Slováckého divadla v Uherském Hradišti a to někdy na podzim. Odborné zájezdy
začínají také už příští měsíc a to 28. 4. na Floru Olomouc Hortifarm jarní
zahradnické trhy, další pak v měsíci srpnu a to 18. na letní Floru Olomouc a
v tomto měsíci ještě 25. 8. do rakouského Tullnu. Do Olomouce se pojede ještě
na podzimní Floru a to 13. 10. Vinaři plánují minimálně 2 odborné zájezdy, ten
první bude 15. dubna na Salon vín do Valtic. Do Čalova by se mělo jet 21. 5. a
22. 10. 201. Do Nitry se pojede v sobotu 20. 8. 2011. Ples bude 14. ledna 2012
a Josefský košt vín bude 17. března 2012 a příští Výroční členská schůze bude
25. března 2012.
Jak vidíte, všechno je důsledně naplánované, ale nedělám si iluzi, že si
z toho něco zapamatujete. Chci Vás požádat o sledování našich nástěnek, které
jsou pravidelně aktualizované a snad v dohledné době také nové webové
stránky naší organizace vám podají požadované informace. Rádi vás na našich
akcích přivítáme, a pokud vaše účast bude aktivní, bude to o to lepší.
Vážení přátelé. Ještě než ukončím svoje vystoupení, chci vás požádat o
jednu velmi důležitou věc. V srpnu letošního roku a to v termínu od 11. do 14.
bude v Kyjově uskutečněn nejstarší regionální folklorní festival v ČR - Slovácký
rok. Má 90. výročí a já vás chci poprosit o aktivní přístup k této významné akci
našeho města. Kyjov navštíví několik desítek tisíc návštěvníků a bylo by dobré,

kdyby se jim v našem městě líbilo. Můžeme to ovlivnit i my například pěknou
květinovou výzdobou našich oken, balkonů a předzahrádek. Kdo jiný by měl
tuto skutečnost ovlivnit víc, než především zahrádkáři.
A v úplném závěru mi dovolte, abych Vám popřál hodně zdraví a
úspěchů, přeji vám, aby klimatické podmínky pro naši činnost byly letos lepší
než v roce loňském a ať se v průběhu roku můžeme radovat s výsledků práce na
našich zahrádkách.

Mgr. Pavel Navrátil
předseda ZO ČZS Kyjov

