
Vážení zahrádkáři,  

Držíte v ruce první vydání letošního občasníku. 16.2.2020 na výroční schůzi byla přijata usnesení, 

která vám tímto připomínáme. 

ČLENSKÁ SCHŮZE SCHVALUJE: 

1. Přednesení zprávy o činnosti v roce 2019 

2. Zprávu pokladní 

3. Předsedu ZO ČZS Dubany Františka Vaníčka 

ČLENSKÁ SCHŮZE BERE NA VĚDOMÍ: 

1. Zprávu revizní komise 

ČLENSKÁ SCHŮZE UKLÁDÁ VÝBORU ZÁKLADNÍ ORGANIZACE: 

1. Podpořit expozici členů základní organizace na okresní a vlastní výstavě 

2. Uspořádat zájezd na jarní Floru Olomouc 25.4.2020 

3. Uspořádat výlet do Turkovic na heligonky 20.6. 2020  

4. Zajisti pro členy a jejich rodinné příslušníky grilování spojené s dětským dnem pro naše mladé členy 

27.6.2020 

5. Kytičková zábava 24.10.2020 

6. Uspořádat pro členy a jejich příslušníky ovarové hody 14.11.2020  

7. Zorganizovat výsadbu stromů podél Dubanky v případě získání dotace  

8. Na trojmezí vybudovat odpočinkové místo v případě finanční podpory zúčastněných obcí 

9. Vydávat občasník 

Na schůzi byla představena Petice pro přijetí zákona o podpoře zahrádkářské činnosti. Podepsané 

archy jsme odeslali na ústředí ČZS. 

První naplánovaná akce byl zájezd do Olomouce. Bezpečnostní rada státu vyhlásila v souvislosti 

s pandemií COVID-19 nouzový stav a tato akce se nekonala. I přes to, že naše vláda nouzový stav již 

zrušila a život se pomalu vrací do původních kolejí, stále platí omezení a většina akcí je zrušena. 

Heligonky v Turkovicích se konat nebudou. Rozhodli jsme se  z preventivních důvodů nepořádat ani 

grilování 27.6.2020.  

Pokud bude situace příznivá, sejdeme se ve zdraví na podzim. 

Deštivé počasí přeje  našim zahradám a my máme spoustu práce. Přikládám článek Dobré rady do 

zahrady z webových stránek ČZS: 

Péče o teplomilné zeleniny, které vyžadují šetrnější zacházení. 

Pro všechny teplomilné a nádobové zeleniny je dobré mít na zálivku odstátou vodu. Ideálním řešením 
je větší nádoba - sud, pro tyto účely vyhrazený. Dešťová voda je pro své vlastnosti zvláště vhodná. 
Zálivka by měla být pravidelná aby půda byla vlhká, nikoli mokrá. Hnojíme 1x za 2 týdny a to spíše 

menšími dávkami hnojiv. Pamatujte, že čím teplejší je léto a čím větší plodovou násadu rostliny mají, 
tím větší péči tato zelenina vyžaduje. 

U tyčkových rajčat vyvazujte a vylamujte postranní výhony (není vhodné je vystřihovat nebo 

vyřezávat - hrozí riziko přenosu bakteriálního vadnutí). Postranní výhony vylamujte včas, aby na 
rostlině zůstalo co nejmenší poranění. Rajčata jsou samosprašná, venku je pyl přenášen větrem. 

 

Červen nás láká do přírody a na naše zahrady. Já vám tímto přeji hlavně zdraví, úspěšnou 

zahrádkářskou sezónu a počasí právě tak, jak naše zahrádky potřebují 

František Vaníček, předseda  ZO ČZS Dubany       5.6.2020 


