Správa o činnosti ZO SZZ v Skalitom za rok 2017
Vážení záhradkári, záhradkárky, vážení hostia.
Predkladám správu základnej organizácie SZZ v Skalitom za rok 2017
Dovoľte mi, aby som Vás na úvod v tomto roku čo najsrdečnejšie pozdravil, poprial veľa
zdravia, pokojné dni v rodinách, na záhradkách a v osobnom živote. Schádzame sa
v období, keď sa ovocné stromy a kríky pripravujú na novú úrodu, keď ich musíme
skontrolovať ako prezimovali. Nekontrolujeme len ovocné stromy, ale aj záhradu,
náradie, nákup sadeníc, hnojív a pod. Tohtoročná zima je zatiaľ, ako už dlhšie nebola.
Snehu máme zatiaľ poskromne, a taktiež aj väčších mrazov sme si zatiaľ neužili.
V miestach, kde je menšia pokrývka snehu, bude zem premrznutá. Mali by sme
prekontrolovať stromčeky a kríky, či nemajú poobhrýzané korene a kmene. Taktiež, ak si
chceme samostatne dopestovať priesady, treba ich začať vysievať ako napríklad zeler,
papriku, paradajky, šalát a pod. Pre nás, záhradkárov, by malo byť samozrejmosťou
nespoliehať sa, že si všetko kúpime, ale môcť sa pochváliť, že sme si niečo skutočne
vypestovali sami. Každý, kto si dopestuje doma vo svojej záhradke nejaké ovocie, či
zeleninu, vie aké hnojivo a postrek použil, takže vie, v akej kvalite si to dopestoval. .
Vážené dámy a páni, koncom minulého roka bolo slávnostné zasadnutie RV SZZ v Banskej
Bystrici, kde si pripomenuli 60. výročie založenia SZZ v terajšej podobe, pričom naša
organizácia vznikla 6 rokov pred ňou, ale pod názvom Základná organizácia
Československého ovocinárskeho zväzu. Pri tejto príležitosti bolo nášmu členovi Petrovi
Gonščákovi RV udelené čestné uznanie, a taktiež pri tejto príležitosti udelil OV SZZ čestné
uznanie Štefanovi Jurištovi. Čo sa týka spolupráce a finančnej podpory vlády RV SZZ stále
pretrváva akýsi nezáujem prispieť RV nejakú dotáciu, aby sa SZZ dostal viac do
povedomia občanov, pretože záujem o záhradkárčenie upadá. Kým v roku 1989 mala
členská základňa na Slovensku 221 tisíc členov, v súčasnom období máme na Slovensku
55 tisíc členov. Čo sa týka našej organizácie, ostali sme na tej istej úrovni ako v roku 2016.
Ako iste viete, minulý rok nás opustili dvaja dlhoroční členovia: Jozef Časnocha a Jozef
Čanecký, a preto mi dovoľte, aby sme si ich pamiatku uctili po kresťansky - modlitbou
Otče náš.... Ďakujem. Taktiež jeden člen ukončil členstvo, ale výbor prijal troch nových
členov a to: Tibora Maceašika, Ing. Michala Gonščáka a Alenku Tabačárovu. Dúfam, že
budú v našej organizácii spokojní.
Vážení záhradkári a záhradkárky. Chcel by som Vás oboznámiť o práci výboru v
uplynulom roku. Výbor pracoval v 11-člennom zložení a rozhodol, že sa bude schádzať raz
mesačne, aby mohol riešiť aktuálne problémy. Účasť jednotlivých členov bola rozdielna,
ale vždy bol uznášania schopný. Na každé zasadnutie výboru bol prizvaný aj predseda
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kontrolnej a revíznej komisie. Všetky úlohy, ktoré sme mali v pláne, boli splnené, a teraz
ostáva na Vás, aby ste zhodnotili našu prácu. Dňa 4. apríla sme vysadili vo farskej záhrade
11 ovocných stromčekov, predjarný rez jadrovín a urobili prístrešok pre ovce, na čom sa
podieľali títo členovia: J. Šmatlava, J. Šimurda, J: Straka, J. Varmus, P. Kopera, V, Krížek, J.
Kadela, P. Ivanek, F. Gonščák, D. Bulava A. Lašová, Milan Vojčiniak, G. Legerská a taktiež
nečlenovia K. Špilák, J. Čudek a P. Potočár. Dňa 3. júna previedli rez ihličnanov vo farskej
záhrade títo členovia: J. Šmatlava, V. Krížek, J. Kadela, J. Varmus, A. Lašová, G. Tomicová,
manžel M. Šimurdovej, prácu usmerňoval J. Stenchlák. V apríli sme uskutočnili zájazd do
Olomouca na Flóru a pri spiatočnej ceste sme navštívili priateľov v Pavloviciach při
Přerově, len je škoda, že o zájazd z radov členov bol malý záujem. Tak, ako po iné roky,
sme sa zúčastnili súťaže vo varení guľášu na Skalitskej Vareške a hoci sme sa neumiestnili
na popredných miestach, guľášu pre záujemcov ešte chýbalo. Na príprave posedenia
a varení sa podieľali títo členovia: A.Lašová, G.Legerská, G,Tomicová, J.Šmatlava J.Straka,
J.Kadela, J. Koričár, V. Krížek, manželia M.Šimurdovej a J.Tomicovej a A.Vrana. Začiatkom
septembra sme uskutočnili posedenie pri guľáši pre členov a rodinných príslušníkov, na
ktoré sme pozvali priateľov z Pavlovic, a taktiež aj predsedu ZO ČZZ z Dobrej Frýdku Mísku
- Čestimíra Ježa s manželkou Jankou. Posedenie sa nám veľmi vydarilo, k čomu prispela aj
ľudová hudba Ondreja Rovňana. Prípravu posedenia zabezpečili: J.Šimurda, J.Straka,
J,Kadela, J. Šmatlava, A.Vrana, J.Tomica, Ľ. Šimurda a J.Koričár. Výborný guľáš nám uvarila
manželka J. Koričára Hanka s M. Šimurdovou. Koncom septembra sme v rámci
farmárskeho dňa usporiadali výstavu ovocia, zeleniny, liečivých rastlín a okrasných
súborov. Výstava začala slávnostnou ďakovnou bohoslužbou za úrodu, ktorú celebroval p.
kaplán Miroslav Klobučnik. K dôstojnému priebehu výstavy prispel klub dôchodcov
účasťou, napečením koláčov, p. starostka a ľudová hudba Ondreja Roňana. Len škoda, že
niektorí naši členovia nemajú záujem, aby svojimi výpestkami obohatili našu výstavu. Keď
zvážime, že naša organizácia ma viac ako 50 členov, ale len 18 členov bolo ochotných
doniesť svoje výpestky na výstavu. Na výstave bolo celkovo 180 výpestkov, z toho 109
výpestkov jabĺk, 21 výpestkov hrušiek, 1 odroda sliviek, 2 odrody hrozna, 1 odroda
broskýň, zelenina, liečivé rastliny, sirupy a tekvice. Jablko roka získal Jaro Koričár za
odrodu Rubinola. V kategórii jabĺk 1. miesto získal Staš Jozef za odrodu Rubinola,
v kategórii hrušiek sa umiestnila odroda Xenia - pestovateľ Staš Jozef, v kategórii sliviek
získala 1. miesto odroda Jojo, pestovateľ Šmatlava Jozef, v kategórii zelenina 1 miesto
získal Staš Jozef, v kategórii liečivé rastliny získala 1 miesto Gitka Legerská a 1 cenu získala
A. Lašová za domácu špajzu. Cena poroty bola udelená CVČ. S výpestkami sme sa
zúčastnili aj okresnej výstavy, kde sme získali 3 ceny. Výbor zabezpečil pre členov
a záujemcov muštovanie ovocia. Na muštovaní sa podieľali títo členovia: J.Kaňa 8x,
J.Straka 7x, J.Šmatlava a M.Martiniak 6x, D.Bulava 5x , P.Kopera 3x a V.Krížek 1x. Dvakrát
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ročne sme zakúpili pre záujemcov ovocné stromčeky a kríky. Vo vývesnej skrinke sme
uverejňovali aktuálne informácie a oznamy.
Vážené dámy a páni tohto roku sa niektorí naši členovia dožili alebo, ak dá Boh, dožijú
polookrúhleho alebo okrúhleho výročia: A. Vrana 35 rokv, S. Časnocha 50 rokov, E.
Baroniaková 55 rokov, G. Tomicová, j. Staš, A. Lašová a P. Kopera 65 rokov, F. Papik, F.
Mikula, J. Kaňa, R. Choluj a Milan Vojčiniak 70 rokov, D. Bulava a J. Laš 75 rokov, V.
Stenchlák a Š. Jurišta 80 rokov. Dovoľte mi, aby som im v mene výboru a verím, že aj vo
vašom mene, poprial všetko najlepšie.

Na záver vám ďakujem za váš čas a vašu pozornosť, že ste si vypočuli moju správu za
uplynulý rok. Chcel by som sa poďakovať členom výboru, ako aj ostatným členom, ktorí
boli ochotní podieľať sa na splnení úloh, ktoré sme si naplánovali. Zároveň moja vďaka
patrí obecnému zastupiteľstvu na čele s pani starostkou za doterajšiu spoluprácu. Pani
starostke ďakujem aj za osobnú angažovanosť v prospech organizácie a poskytnutie
priestorov na naše schôdzovanie, vedeniu základnej cirkevnej školy za poskytnutie
priestorov v rámci výstavy. Vďaka patrí všetkým sponzorom za poskytnuté financie
a dary. Ďakujeme pani starostke PaedDr. Andrei Šimurdovej, delegátovi okresného
výboru predsedovi OV SZZ v Čadci a predsedovi ZO Raková Františkovi Brožovi, že prišli
medzi nás, a taktiež ďakujem inšpektorovi Jankovi Golisovi, že prišiel, aby nás poučil
a informoval o svojich bohatých skúsenostiach v pestovaní zeleniny. Verím, že pri dobrej
spolupráci, primeranom zanietení a dobrých medziľudských vzťahoch, sa našej organizácii
bude dariť. Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a radosti zo záhradky.
Ďakujem za pozornosť.

Jozef Šmatlava
predseda ZO Skalité
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