Zpráva o činnosti za rok 2009
Organizace vzhledem k průměrnému věku svých členů a menšího zájmu pro pracovní
vytíženost mladší generace provozuje pouze některé základní činnosti. Pro zájemce i mimo
členskou základnu zajišťuje přímo ze šlechtitelské stanice Keřkov a Velhartice nejkvalitnější
sadby brambor, jsou poskytovány nejnovější i osvědčené odrůdy. Každoročně v zahrádkářské
kolonii se na „pokusné“ zahrádce Ing. Vohralíka koná tzv. Den otevřených dveří. Letos měla
část instruktáže Ing. Vitnerová, která prakticky ukázala v tu dobu dostupné choroby a škůdce,
seznámila s prevencí a dostupnými biologickými, chemickými přípravky, včetně jejich
bezpečné a ekologické aplikace. Přímo v kolonii firma Rakochemie prodávala všechny
přípravky v malospotřebitelském balení. Přítel Josef Uher z Rakovníka předvedl řez málo
doporučovaných korunových vyšších tvarů jabloní a způsob řezu starších vřeten.
Ing. Vohralík ukazoval zapěstování a udržovací řez superzakrslých vřeten jabloní a
stromcích poskytnutých od firem Fytos Plzeň, VŠÚO Holovousy a od firmy pana Chovance z
Lipníku nad Bečvou bylo vysvětlováno, jak se pěstují tzv. Kolumnární čili sloupové odrůdy
netvořící větve. Varoval před nákupem podobných odrůd, které jsou až trojnásobně
předražené, náchylné k chorobám a chuťově jen průměrné a vyžadují chemickou ochranu.
Akce se zúčastnilo 36 zájemců z celého okresu. Akce se i letos bude opakovat.
Dále byli účastníci seznámeni s novinkami v pěstování malin. V podzimních měsících
byli zájemci z celé obce seznámeni s nejnovějšími rezistentními odrůdami jablek, které
prakticky nepotřebují ochranu. Zboží bylo dovezeno ze školek Fytos. Pro jarní měsíce bylo
zajištěno přes internetový obchod: www.zahradnictvi-tereza.cz rovněž z Lipníku n. Bečvou
dodání nejnovějších českých odrůd, které se začínají pěstovat hodně i v zahraničí.
Organizace se potýkala s nekázní a nezájmem některých osadníků udržovat pronajaté
díly a přes výtky nechtěli dalším zájemcům předat své zpustlé parcely. S obcí byla
uskutečněna nová smlouva, která snáze umožní řešení problematických uživatelů a
dodržování základního pořádku a sousedských vztahů.
Zájem o zahrádkářskou činnost našich občanů je minimální. Lidé si raději koupí jablka
20x i vícekrát ošetřované, než by produkovali své ekologičtější výpěstky. Měníme se v
konzumní společnost, která poskytuje tak velké podpory, že se nevyplatí „aktivně odpočívat“
a něco vyprodukovat pro rodiny je už přežitkem!

