Zpráva o činnosti ZO ČZS Kyjov za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016.

Dobrý den vážení přátelé, milí hosté.
Ve své výroční zprávě vás budu informovat o akcích, které jsme
připravovali a organizovali v roce 2015 a částečně i v roce 2016, seznámím vás
ale také s tím, co plánujeme v letošním roce.
Činnost naší základní organizace se dá rozdělit do několika částí. Jednou
z nejdůležitějších je část vzdělávací. Ve spolupráci s firmou LIPERA jsme
v měsíci září zajistili školení určené především pro vinaře. 23 přítomných se
dozvědělo o nových technologiích při zpracování hroznů a výrobě vína. Školení
bylo pro zájemce nejen z Kyjova a tak přijeli vinaři ze Šardic, Skoronic, Hovoran,
Veselí nad Moravou a z dalších obcí našeho regionu. Do vzdělávací činnosti
zahrnujeme také odborné zájezdy. V roce 2015 jsme uskutečnili celkem 3 a to
na Floru Olomouc, do Rakouského Tullnu na světovou zahradnickou výstavu a
na Hortikomplex do Olomouce. Pro rok 2016 plánujeme již 2. 5. zájezd na Floriu
Kroměříž, 1. září pojedeme opět do Tullnu a do Olomouce 20. 10. Pravidelné
poradenské služby jsou poskytovány našim členům vždy v pátek v kanceláři
svazu a také na výstavě ovoce, zeleniny a květin. Loňská výstava se konala
v prostorách domu kultury koncem měsíce září a dá se říci, že je hojně
navštěvována. Zpestřili jsme ji soutěžní výstavou výtvarných prací žáků
kyjovských mateřských a základních škol. Odborná porota měla nelehký úkol,
protože účast předčila naše očekávání a výtvarných prací s tématikou zahrada a
příroda bylo více jak sto. Nejlepší práce byly odměněny, zajeli jsme do škol a
předali jsme věcné ceny vítězům. Společné práce byly odměněny dorty a bylo
pro nás velkým zážitkem sledovat žáky i učitele jakou radost a potěšení měli při
přebírání cen. Chtěl bych také poděkovat všem našim členům, kteří se svými
výpěstky zasloužili o zdárný průběh výstavy. Pro odborný růst našich členů
odebíráme časopis Zahrádkář i jeho slovenskou verzi Zahradkár a také časopis
Vinař – sadař. V naší knihovně si mohou zájemci vypůjčit odbornou literaturu
nebo videokazety a to v pátek od 8 hodin do 16.30 hodin.

Mezi odbornou či vzdělávací činnost také můžeme zahrnout zájezdy vinařů.
Kromě návštěvy Salonu vín ve Valticích jsme uspořádali zájezd do vinařství ve
slovenské Skalici, kde jsme navštívili Vinařství Masaryk. Prohlídka technologií
spojená s řízenou degustací pana Masaryka, byla pro všechny vinaře inspirující.
Podobný zájezd jsme uskutečnili také do Velkých Pavlovic, kde nás pan ředitel
provedl vinařskými závody Vinium.
Doporučuji také sledovat naše webové stránky zahradkarikyjov. Své případné
dotazy či žádost o odborné rady můžete posílat také na naši mailovou adresu
info@zahradkarikyjov.cz. Sledujte také naše nástěnky a vývěsní skříňky, které
jsou na několika místech v Kyjově, kde rovněž informuje o aktualitách zejména
v ochraně rostlin, ale také o dění v naší základní organizaci.
Další částí naší činnosti je oblast rekreační. V loňském roce jsme
uspořádali 2 zájezdy do termálních lázní ve Velkém Mederu a také letos
plánujeme stejný počet. Na ten první pojedeme už tento měsíc a to 18. dubna.
Od zájezdů za kulturou (brněnské divadla) jsme zatím pro menší počet
účastníků upustili a nahradili ho zájezdem na advent do Bratislavy. Necelých 10
km od Bratislavy je městečko Kitsse, které je známé vynikající čokoládou, která
se vyrábí v tamní továrně na čokoládu. Exkurze v takové velké výrobně sladkostí
byla velmi zajímavá. Mají také vlastní obchod, kde se dá výhodně nakoupit a tak
jsme spojili adventní prohlídku Bratislavy s potěšením ochutnat výbornou
čokoládu. V letošním roce chceme akci zopakovat a tak koncem listopadu bude
vyhlášený termín a zájezd by se uskutečnil ve druhé polovině prosince. Při této
příležitosti je nutné upozornit na jednu věc, kterou jsme ve výboru projednali.
Týká se zvýšení poplatků za jízdu autobusem na jednotlivé akce. Vybíraných
50.- Kč například za jízdu do Olomouce a zpět je opravdu velmi málo a
domníváme se, že ani 100.- Kč nebude pro účastníky částka, kterou by nemohli
uhradit. Zejména pokud se bude jednat o zájezdy do termálních lázní.
A nyní mi dovolte, abych vás informoval o akcích, které jsme pořádali
nejen pro naše členy, ale i pro obyvatele Kyjova a okolí. Tou poslední byl již 53.
ročník Josefského koštu vín. Na každé výroční schůzi chválím naše vinaře, členy
vinařského spolku. Zorganizovat degustaci a výstavu, kde bylo skoro 750 vzorků
je úkol velmi náročný. V loňském roce byl do funkce vedoucího vinařského
spolku zvolen Ing. Pelčák Jiří. Jemu především, ale i všem dalším členům bych
chtěl poděkovat za vzornou organizaci degustace i výstavy. Letos výstavu

navštívil rekordní počet návštěvníků, kterých bylo téměř šest set. Ale to není
jediná akce, kterou členové vinařského spolku zajišťují. Asi 60 vzorků hroznů,
snad všech odrůd dávají na výstavu ovoce, zeleniny a květin. Přibližně sto
sedmiček vína dávají do tomboly na náš ples. Ještě jednou velké poděkování
členům vinařského spolku.
Když už jsem se zmínil o tombole a našem plesu, tak tedy několik
informací o jeho průběhu. Tradičně se uskutečnil v měsíci lednu a nabídka
místních hasičů o spolupráci a jejich podílu na našem plese se nakonec pro
jejich nezájem nepovedla. I tak můžu ale odpovědně prohlásit, že letos byl ples
mimořádně povedený a docela slušně i navštívený. Bohatá tombola, kdy každý
los vyhrává a 11 mimořádných cen, výborná muzika, profesionální ukázka
tanců, krásná květinová výzdoba, to všechno jsou atributy, které návštěvník
dovede ocenit, a věřím tomu, že náš ples se stane tím nejvyhledávanějším. Zde
bych rád poděkoval všem členům výboru, kteří ples připravují a zajistit více jak
350 cen do tomboly je úkol náročný. Když jsme na výboru ples vyhodnocovali,
padl tam také nápad, zapojit do tomboly naše členy. Slíbil jsem, že se o tom
zmíním ve své výroční zprávě a tak vás chci požádat o spolupráci při zajištění
tomboly. Někdo může mít více ořechů, než spotřebuje na vánoční cukroví, jiný
měl nadúrodu jablek a tak podobně. Nenoste to prosím ale hned, ještě vás před
konáním plesu oslovíme na našich nástěnkách. Poděkování patří panu
starostovi, který nám věnuje do tomboly první cenu, letos to byl televizor, ale
také věnuje cenu starosty města Kyjova nejlepším kyjovským vinařům za bílé a
červené víno. Také přispěl na ceny pro výtvarnou soutěž žáků kyjovských MŠ a
ZŠ. Moc si této pomoci vážíme a ještě jednou děkujeme.
Jen těžko bychom mohli podobné akce pořádat, kdybychom neprovozovali
činnost, která nám zajišťuje příjem do pokladny naší základní organizace.
Loňský rok se urodilo hodně jablek a tak zájem o moštování byl mimořádný. Pro
letošní rok budeme zvažovat rozšíření této služby, například tím, že by se
moštovalo více dnů v týdnu (doposud 2 dny). To ale budeme zařizovat
v případě, že úroda jablek bude stejná nebo větší jak v loňském roce. Loni jsme
vymoštovali celkem 14 072 litrů jablečného moštu a utržili skoro 80 tisíc Kč. Po
odečtení nákladů jsme měli zisk 61 tisíc Kč.
Mírně nadprůměrný byl rok 2015 na úrodu meruněk a modrého ovoce. O
pálení destilátů byl velký zájem a tržby v pálenici byly 1. 425 tisíc Kč. Bohužel

vysoká spotřební daň, která v tomto případě činí skoro 900 tisíc Kč, sníží náš
zisk na 434 tisíc /po odečtení nákladů na energie a mzdy/. Celkem za sezonu
bylo vypáleno 5.695 litrů absolutního alkoholu, což po naředění dělá přibližně
11 tisíc litrů destilátu. Do pěstitelské pálenice budeme muset letos investovat.
Důvodem je výměna některých ventilů, která bude muset být provedena
odbornou firmou, v tomto případě Destilou Brno. Je nutné překalibrovat
měřidla, kterým letos končí platnost osvědčení. Počítačový program, který
používáme, už také nesplňuje všechny požadavky celní zprávy a bude nutné
koupit nový. Ten zase nebude komunikovat se zastaralou tiskárnou a i ta se
bude muset koupit nová. Výpočetní techniku jsem pořizoval asi za 300.- Kč, jako
zastaralé zařízení, když se měnila výpočetní technika na zemědělském učilišti a
to je skoro 20 let. O zařízení pálenice musíme pečovat, protože spolu
s moštárnou je v podstatě jediným zdrojem financí, které pak můžeme použít
na naši činnost.
Vážení přátelé. Před dvěma lety jsem vás informoval a žádal váš souhlas
k odkoupení nemovitostí Družstva Přítel. Zdůvodňoval jsem to tím, že bychom
chtěli rozšířit služby pro naše členy, ale i ostatní obyvatele našeho města
například zřízením výkupny ovoce, ale i dalších výpěstků. V Kyjově podobné
zařízení není a poměrně hodně zahrádkářů marně zjišťuje, kdo by jim vykoupil
jablka a další ovoce, když se jim ho urodilo více, než stačí sami spotřebovat. Váš
souhlas jsem dostal. Bylo však velmi složité získat potřebné doklady, protože
některé budovy nebyly na listu vlastnickém, v dost neutěšeném stavu byly i
jednotlivé podíly členů družstva a další administrativní nesrovnalost. Já věřím,
že v letošním roce se dokončí všechny právní spory a budeme moci jednat o
koupení areálu budov Družstva Přítel. To je také důvodem mírných úspor, které
jste mohli poznat i při dnešní výroční schůzi nebo při zvýšení poplatku za
autobus při zájezdech. Budeme šetřit i na provozu kanceláře. Nějaké peníze
máme na účtech, ale budeme si muset vzít hypotéku. Výhodou jsou současné
mimořádně nízké úrokové sazby. Snad se plánované dílo podaří a na příští
výroční schůzi vás budu moci informovat o tom, jaké další služby pro vás
připravujeme ve svém novém zařízení.
Děkuji za pozornost.

