Zpráva o činnosti ZO ČZS Mutějovice za rok 2010
Členská základna se výrazně nezměnila, postrádáme mladší členy. Nabízíme aktivní
odpočinek na vlastních zahrádkách či na zahrádkách v kolonii „Na Krahulci“. Obyvatelé naší
obce si raději ovoce i zeleninu koupí anebo upřednostní raději sociální podporu. Za minulý
rok jsme pro členy i ostatní obyvatele obce zajistili sadbu nejlepších odrůd brambor přímo od
šlechtitelů Vesa Velhartice v kvalitě Elita za pouhých 15 Kč, s dovozem domů. V obchodní
síti se cena sadbových brambor pohybovala okolo 20 Kč.
Na podzim jsme zajistili pomocí internetu v Poddžbánském pivovaru pro všechny
zájemce obce i okolí seznámení s nejlepšími odrůdami ovoce na internetových obchodech a
na základě zkoušení nejnovějších odrůd na zahradě Ing. Václava Vohralíka, Václava Štýbra a
dalších členů jsme upozornili na méně vhodné náročné odrůdy a na staré nevhodné překonané
odrůdy s vyšší náchylností k houbovým chorobám. Stejná akce se opakovala i na jaře i pro
zájemce z našeho okresu. Zájemci si vybrali většinou ke spokojenosti nejlepší odrůdy a pro
snížení nákladů na poštovné se spojovali do skupin.
Jarní etapa byla zajišťována ve spolupráci se zástupci ZO Krupá, distribuci stromků
dělala okresní instruktorka p. Mikešová. Jarní zboží bylo v horší kvalitě, ale určitě mnohem
lepší než nabízí pojízdní prodejci. V dubnu pak byla uskutečněná akce, při níž Ing. Vitnerová
seznámila s aktuálním sortimentem agrochemikálií, které byly prodávány v „pergole“
Poddžbánského pivovaru firmami Ing. Martina Rosy a Rakochemie p. Šímy, dále Ing.
Vohralík promítl v obou místnostech pivovaru metodiky na DVD o řezu zakrslých třešňových
vřetena a seznámil s metodikou nového způsobu řezu jádrovin na „klik“. Tyto poznatky byly
pak názorně předvedeny na zahradě Ing. Vohralíka i s ukázkou nového pěstování malin. Akce
se zúčastnilo 52 lidí i odborní instruktoři z různých okresů a z Prahy. Akce bude následovat
v časně zimním období degustací zkoušených odrůd (pokud po jarních mrazech něco
zůstane). Na zahradě V. Vohralíka a V. Štýbra zkoušíme nová šlechtění z VÚO Holovous,
ÚEB AV Střížovice od soukromých šlechtitelů, výsledky pozorování těchto odrůd pak těmto
ústavům budeme poskytovat.
Na čtyřech zahrádkách zkoušíme nejnovější odrůdy sloupcové (kolumnární), které
budeme srovnávat s klasickými odrůdami včetně degustací. Dali jsme si za cíl, aby lidé
nekupovali méně kvalitní (anglické) „baleriny“, které jsou předražené, nejsou odolné
chorobám a mají horší chuť, upozorňujeme, že jen jablka mají sloupcovitost, jiné druhy ovoce
jsou pracně tvořené jako ovocné bonsaje. Zajišťujeme pro obyvatele obce kvalitní sadbu
jahodníků a maliníků. V pozdním létě podnikneme exkurzi do výzkumných pracovišť do
Českého Ráje. Chceme získat od OÚ skřínku, abychom mohli veřejnost včasně informovat o
nutném ošetření proti škodlivým činitelům. Snažil jsem se poskytnout alespoň hlavní body
naší činnosti.
Za ZO ČZS Ing. V. Vohralík

