
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZO ČZS KYJOV ZA ROK 2019 A PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2020. 

 

Vážení přátelé. 

 Díky opatření vlády ohledně pandemie Covid-19 a nařízených hygienických 

opatřeních, která musíme dodržovat, neuskutečníme v letošním roce výroční členskou 

schůzi jako obvykle (přece jenom jsme svým věkovým průměrem, nejvíce ohrožená 

skupina), ale o činnosti vás budeme informovat na našich vývěsných skříňkách a na našem 

webu. Můžete se tedy seznámit se zprávou o činnosti, zprávou o hospodaření a zprávou 

revizní komise. 

 Nejprve k činnosti v roce 2019. Uskutečnili jsme několik zájezdů. Navštívili jsme Floru 

Olomouc, Floriu v Kroměříži. Byli jsme se koupat ve Velkém Mederu. Aktivní byli vinaři, kteří 

navštívili Salon vín a některá vinařství v okolí například nové vinařství ve Bzenci. Poslední 

jejich akcí byl odborná exkurze ve vinařství Michlovský. V březnu 2019 zorganizovali 

Josefský košt. Asi 550 návštěvníků mohlo ochutnat asi 750 vzorků vín. Bohužel letošní ročník 

se podařilo zajistit jenom do fáze sehnání vzorků. Těch je přibližně 750 a jsou uloženy ve 

sklepě, protože degustace a následná výstava se již nemohla uskutečnit. Otázkou zůstává 

jak postupovat dále. Odložením výstavy se může stát, že mnohé vzorky mohou být 

nepitelné. Před několika dny se vinařský spolek rozhodl, že letošní ročník Josefského koštu 

neuskuteční. 

Ještě před touto akcí jsme zorganizovali Zahrádkářský ples. Návštěva byla dobrá a všem se 

líbila hudba a velmi štědrá tombola, kde vyhrál každý, kdo si zakoupil los. Zdařilou akcí byla 

podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin. Dodatečně děkujeme všem, kteří přinesli své 

výpěstky. Zúčastnili jsme se soutěže Mladý zahrádkář s velmi pěknými výsledky, žáky 

základních a mateřských škol jsme motivovali a jejich práce jsme poslaly do výtvarné a 

fotografické celostátní soutěže. Výsledky zatím neznáme. 

 Slabší byla v loňském roce sezona moštování jablek. Proti předcházejícímu roku se 

jednalo jenom asi o čtvrtinu získaných prostředků. Sezona v pálenici byla jenom průměrná. 

Poměrně velký zájem byl o pálení meruněk, ale bylo málo trnek. Letošní jarní mrazy 

způsobili, že meruněk bude málo, pokud vůbec nějaké budou. Mohlo by být letos více 

modrého ovoce a snad bude i dobrá úroda jablek. Ale celkově se dá předpokládat, že ani 

letošní sezona nebude dobrá a budeme rádi, když bude alespoň průměrná. 

 Před rokem jsem vás informoval o postupujících úpravách naší budovy v Nětčicích. 

Teď hlásím, všechno hotovo, máme budovu, která je nová, funkční a plně slouží ke svému 

účelu. Jsme si vědomi toho, že kancelář ve středu města byla pro mnohé dostupnější, ale 

nyní jsme skutečně „ve svém“ a máme další prostory pro svoji činnost včetně velkého 

parkoviště. Některé budovy se nám podařilo pronajmout, ale o pronájem prostor bývalé 

prodejny a obrovského skladiště zatím nikdo nemá zájem. Na vlastní provoz si netroufáme a 



zájemce o pronájem se nám nedaří sehnat. Pokud víte o někom, kdo by měl zájem prostory 

bývalé prodejny a skladiště pronajmout, dejte nám vědět, rádi toho využijeme. 

Chceme ještě upravit prostory dvoru a zejména prostor před naší budovou. Máme nějaké 

návrhy na řešení, majitelem dvoru je ale město Kyjov a budeme muset tyto rekonstrukce 

s městem projednat. 

Ještě bych vás rád informoval o změnách ve výboru základní organizace. V loňském roce 

požádal o ukončení práce ve výboru pan Walter Brüch. Byl dlouholetým členem organizace i 

výboru. Měl na starosti odborné poradenství a organizaci odborných zájezdů a výstav 

ovoce, zeleniny a květin. Všichni jste ho znali a byl bezesporu velkým odborníkem a dobrým 

organizátorem. Chtěl bych mu za jeho práci jménem svým, ale i vás všech poděkovat a 

popřát mu hodně zdraví a úspěchů v jeho zahrádkářské činnosti. V letošním roce požádala o 

uvolnění z výboru také paní Jitka Chromá. Také ji děkujeme za práci ve výboru. Zatím jsme 

nepřikročili k doplnění výboru. Budeme pracovat ve stejném, byť oslabeném složení, ale 

pokud by se našel někdo, kdo by se chtěl do práce výboru zapojit, budeme rádi. Jinak 

počítáme s tím, že výbor doplníme na příští výroční schůzi. 

 Ještě bych vás chtěl informovat o situacích v některých našich osadách. Již delší dobu 

řešíme neoprávněné obsazení jedné chatky v osadě Švestková. Osobně jsem byl několikrát 

s městskou policií na místě, nedovolené obsazení chatky jsem projednával s MěÚ Kyjov, 

kterému patří pozemek, bohužel se nám nepodařilo nájemníky vystěhovat. Osobně jsem 

také prošel některé další osady a zjistil jsem například to, že když některý nájemce svůj 

pozemek opustil a nám to nenahlásil, zahrádku převezme třeba soused a to bez nájemní 

smlouvy. Pak se stane, že jeden nájemce má 3, 4 i více zahrádek, které využívá bez smlouvy 

a také bez placení. Z jedné zahrádky si udělá drůbežárnu s množstvím slepic a obrovským 

nepořádkem. O ostatní se také moc nestará, jenom třeba sklízí ovoce ze stromů. Budeme se 

tím ve výboru zabývat, budeme k tomu potřebovat vaši pomoc zejména s identifikací 

zahrádek a budeme s tím muset něco dělat. Registrujeme v poslední době zvýšený zájem o 

zahrádky, a chceme zájemcům nabídnou zahrádky, které jsou volné. Je totiž rozdíl mezi tím 

co vybereme za nájem zahrádek a co musíme uhradit majitelům a to bohužel v náš 

neprospěch. Zbytečně čerpáme finanční prostředky, které bychom mohli využít na jinou 

činnost. 

 Dovolte mi, abych v závěru své zprávy, vám všem popřál především hodně zdraví a 

osobní pohody. I když počasí si s námi zahrává, ať si na svých zahrádkách odpočinete a 

načerpáte energii pro svoji další činnost a sklidíte bohatou úrodu. 

 

Mgr. Pavel Navrátil, předseda ZO  


