Hnanice 2020 léto
Územní rada Českého zahrádkářského svazu ve Znojmě si Vás dovoluje pozvat
NA PRAKTICKOU UKÁZKU TVAROVÁNÍ A ŘEZU OVOCNÝCH STROMŮ
V POMOLOGICKÉM SADĚ OBCE HNANICE – zaměření na meruňky a třešně
Ve STŘEDU 22. července 2020 ODPOLEDNE OD 15.00 HOD.
.
KDE NÁS NAJDETE:
Při vjezdu do obce Hnanice hledejte první stavení po levé straně silnice, je to nízká, vápnem
obílená stodola. Hned za ní odbočte vlevo na místní asfaltovou komunikaci a pokračujte po ní asi
400 m k mohutné vrbě u čističky odpadních vod. Tam je dost travnaté plochy k zaparkování
vozidel, vpravo od brány k čističce už uvidíte poutače s pomologickými tabulemi starých odrůd
CO TAM UVIDÍTE:
Před vstupem do sadu Vás určitě zaujmou barevné pomologické tabule starých odrůd na poutačích
před lávkou přes potok Daníž
NA CO SE MŮŢETE TĚŠIT:
V pomologické sadě Vás překvapí ovocné stromy jádrovin, červených, modrých i teplomilných
peckovin a keře bobulovin, jejichž koruny budeme tvarovat řezem
PO ČEM BUDEME CHODIT:
Meziřadí ovocných stromů je zatravněné, nejsou již ani úzké příkmennýmé pásy pod korunami
stromů
CO SI VEZMEME S SEBOU:
Určitě dobré zahradnické nůžky, případně i pilky nebo pákové nůžky
JAK SE OBLÉKNEME:
Tak, aby nám nebyla zima - raději svetr navíc, odložit jej můžeme kdykoliv; v pracovním oděvu
a dobrých botách nám bude nejlépe
JAK DLOUHO BUDEME PRACOVAT:
Až do pozdního odpoledne, vedle stromů v pomologického sadě nás čeká i několik starších jabloní
v nedaleké dětské školce; v nejhorším případě budeme pokračovat v práci i další den
CO KDYŢ BUDE PRŠET:
Sejdeme se za každého počasí – gumáky a pláště do deště s sebou, co se nepodaří udělat ve čtvrtek,
zvládneme některý další den po vzájemné dohodě
KDO BUDE TVAROVÁNÍ KORUN OVOCNÝCH S TROMŮ A KEŘŮ PROVÁDĚT:
Vy všichni, pomohou Vám dva zaměstnanci obecního úřadu Hnanice; o Vaše poučení, zaškolení a
neustálý odborný dohled se obětavě a trpělivě postará ing. Zdeněk Simek
CO NÁS TO BUDE STÁT:
Několik hodin Vašeho odpoledního času a náklady na cestu do Hnanic. Praktickou ukázku
s Vaší aktivní účastí pořádáme pro Vás bezplatně - bez účastnického poplatku.
Na Vaši účast se za všechny zahrádkáře těší představenstvo územní rady Českého zahrádkářského
svazu ve Znojmě ve spolupráci s OÚ Hnanice

