Zahrádkáři Zakřan, z.s.
Vážení přátelé zahrádkáři a příznivci zahradničení.
Uplynulý rok byl pro naši organizaci vskutku významný. Po vzájemné
domluvě jsme se rozhodli ukončit členství v celostátní organizaci Českého
zahrádkářského svazu a přistoupili jsme s k založení vlastního spolku pod
názvem „Zahrádkáři Zakřany, z.s.“.
Pro Ty zvídavé „z.s.“ znamená „zapsaný spolek“ a podle zákona tak musí
být pojmenovány všechny oficiální spolky vedené v registru spolků.
Důvodem tohoto počinu bylo, aby vybrané členské příspěvky nekončily
někde na svazu, ale aby sloužily nám k naší činnosti.
Zároveň členové původního výboru spolku požádali o uvolnění z funkcí, které mnozí z nich
vykonávali nezištně a ku prospěchu všech po mnoho let.
Za to jim patří náš velký obdiv a dík za odvedenou práci.
Nový přípravný výbor svolal na 3.4.2014 ustavující schůzi nového spolku „Zahrádkáři
Zakřany, z.s.“. Tento spolek byl založen jako nástupnický a převzal všechny aktivity a
činnosti předchozího spolku. Do výboru nového spolku byly zvoleni :
Ing. Michal Procházka
předseda
Radka Hnízdová
jednatel
Jitka Hudecová
pokladník
Igor Pospíšil
revizor
Vincenc Borýsek
revizor
Máme radost, že bývalý dlouholetý předseda pan. Borýsek se uvolil a přeci jenom s námi do
toho šel, protože vždy je dobré mít kam jít pro zkušenosti. V současnosti má spolek 43 členů.
První činností nového spolku bylo uspořádání zájezdu na výstavu „Zahrada východních
Čech“ v Častolovicích spojenou s prohlídkou zámku „Nové Hrady“. Zájezd se podle ohlasu
účastníků povedl a prožili jsme pěkný a poučný den.
Ve dnech 18.-19.10.2014 jsme uspořádali tradiční zahrádkářskou výstavu. Naše obavy, že
kvůli velmi špatnému počasí nebude dostatek vzorků k vystavování se naštěstí nepotvrdily. Je
pravda, že zeleniny bylo méně než bývá obvyklé a že i ovoce nebylo ideální kvality, ale
nakonec jsme přesvědčeni, že výstava dopadla velmi dobře a byla krásná.
No a nyní už co nás čeká v příštím roce :
• 7.2.2015 proběhne výroční schůze spolku, kde zhodnotíme uplynulý rok a domluvíme
se, co budeme pořádat v roce novém.
• Březen 2015 bychom rádi zorganizovali odbornou přednášku. Jednáme s panem
Patočkou, v případě, že by nemohl, pokusíme se zajistit alternativní řešení.
• 25.4.2015 proběhne burza zemědělských přebytků. Jedná se o novinku, kterou
bychom rádi zkusili zavést. Všichni, kdo si sami pěstujeme přísady, sami si množíme
květiny apod. víme, že nám mnohdy spousta materiálu zbude a často skončí
v kompostu. Proto bychom Vám rádi nabídli možnost věnovat své přebytky ostatním a
naopak zase získat rostlinky, které sami nemáte. Je to ideální způsob jak se dostat
k jiným odrůdám, které ve vašem okolí někdo pěstuje a má s nimi mnohdy bohaté
zkušenosti.
• Květen - červen 2015 jarní zájezd za květinami.
• 2.-3.10 2015 proběhne tradiční výstava. Rádi bychom výstavu uspořádali o trošičku
dříve, aby se více dostalo i na zeleninové výpěstky, které už do října nevydrží.
• Září – říjen 2015 proběhne tradiční podzimní zájezd. Kam? To se ještě neví, protože
ještě nejsou známy všechny termíny akcí.
Jako poslední novinku bych Vám rád oznámil, že povedeme zahrádkářské webové stránky a
to na adrese : http://www.zakrany.cz/inpage/zahradkari/.

Závěrem mi dovolte jménem svým i jménem mých kolegů z výboru Vám popřát šťastné a
klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2015 hlavně hodně zdraví, spokojenosti,
pohody a protože jsme zahrádkáři, tak také trochu lepší počasí, protože letošní rok nám
opravdu moc nepřál.
Ing. Michal Procházka

