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      Z p r a v o d a j 
        Vydává Český zahrádkářský svaz  -  Územní sdružení  Šumperk – Jeseník 

 
 

 

 
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ÚR ČZS ŠUMPERK- JESENÍK 

konaného dne 8 dubna 2018 v H –klubu Šumperk 
 

Zasedání Územní rady se zúčastnilo……33 členů a…8…….členů ÚR a představenstva ÚR a 1 host-
starosta města Mgr. Zdeněk Brož 
 

1. Bere na vědomí: 

 

 zprávu o činnosti ÚS  za rok 2017 

 plán práce Územního sdružení na rok 2018 

 zprávu o hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 

 revizní zprávu KK Územního sdružení 

 zprávu o registraci do spolkového rejstříku 

 

                2.    Schvaluje: 
zásady hospodaření  PÚS 
výsledek hospodaření za rok 2017 
schvaluje rozpočet na rok 2018 
 

3.    Ukládá představenstvu ÚS: 
   Ve Zpravodaji ÚS a web. stránkách zveřejnit výsledek jednání ÚR a usnesení z 8.4. 2018. 

Uspořádat okresní kolo soutěže“ Mladý zahrádkář“ 
   Zajistit hladký průběh národního kola soutěže "Mladý zahrádkář" v Šumperku  

Vydat 2 čísla Zpravodaje ÚS 2018. 
Vysílat zástupce předsednictva na členské schůze ZO pokud budou pozváni. 

 
                   4.    Ukládá členům Územní rady (předsedům ZO) 

Informovat výbory a členy ZO o jednání ÚR a s jeho usnesením 
na konci roku odeslat do 1.3. roku následujícího hlášení o činnosti, aktualizovat změny 
v seznamu členů ZO . 

                          Osadní řády aktualizovat (doplnit) o paragrafy  nového občanského zákoníku odesílat zápisy 
a unesení z výročních členských schůzí na PÚS. 
Informovat výbory a členy ZO o možnosti korespondence s představenstvem ÚS přes inter-
net pomocí E-mailové adresy  us.czs.su@seznam.cza seznámit je s adresou web. stránek 
ÚS. 

                          V předstihu připravovat kandidáty do výborů ZO pro volební období 2019-2024. 
 

                          Dle směrnice GDPR zajistit souhlasy se zveřejňováním osobních údajů členů ZO  pomocí 
tiskopisu, který si každá  ZO může stáhnout z webových stránek Územního sdružení Šum-
perk - Jeseník.  

mailto:us.czs.su@seznam.cz
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  Plán činnosti ÚS  pro rok 2018 
 

 
1) V roce 2018 uskutečníme 5 zasedání PÚS. PÚS bude zasedat 7.2.;  3.4..; 13.6., 12.9.;  7.11. 

V případě nutných  potřeb svolá mimořádné zasedání předseda dle stanov ČZS. 

 

2) Služby v kanceláři předsednictva ÚS pro styk se členy i nečleny ČZS budou: 

 Leden až Červen každou středu v měsíci od 11.00 hodin do 16.00 hodin. Mimo 31.1 a 30.5. 

 
Červenec a Srpen pouze v nutných případech po předběžné dohodě s předsedou ÚS. 
Září a Říjen pouze 12.9 a 3.10      od 11.00 do 16.00 
Listopad 7.11.; 14.11.                    od 11.00 do 16.00 
Prosinec 5.12.; 12.12.                    od 11.00 do 16.00 
 

3) 7. dubna 2018  svoláme zasedání ÚZEMNÍ RADY. 

 
4) Na výročních členských schůzích ZO zajistíme účast zástupce předsednictva, pokud  výbory  projeví 

zájem. Vzhledem k tomu, že byl v roce 2017 zakoupen dataprojektor, lze dohodnout na těchto 

schůzích i projekci odborných videí. 

 
5) 11. 5. 2018 uskutečníme Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář pro žáky ZŠ. Vítěze obou kategorií 

vyšleme do celostátního kola této soutěže, které organizuje RR ČZS Praha. Toto národní kolo pro-

běhne v Šumperku. Všichni členové představenstva ÚS v rámci svých možností pomohou při orga-

nizaci této soutěže, 

 
6) Vzhledem k tomu, že nehodláme konat ani v roce 2018  Okresní výstavu bude finanční dotace od 

RR ČZS na tuto akci přidělena některé ze ZO na jejich výstavu, pokud projeví zájem. 

 
7)  V průběhu roku 2018 uskutečníme odbornou přednášku pro členy i nečleny ČZS. Tato přednáška 

se uskuteční tradičně v kongresovém sále Fy Agritec. 

 
8) V průběhu roku budeme zajišťovat prostřednictvím webových stránek ÚS aktuální informace ze 

všech činností ČZS a novinek v zahrádkářské praxi.  

Pokud ZO projeví zájem pomůžeme jim při založení jejich vlastních bezplatných webových stránek 
pod doménou ČZS.  
  

9) Vydáme dvě čísla Zpravodaje ÚS  v němž budeme informovat o činnosti PÚS a komise odborných    
instruktorů. I nadále bude tento zpravodaj tištěn tak, aby mohl být ke čtení ve vývěsních skříňkách    
základních organizací. 

                                                 Šumperk hostí "Mladé zahrádkáře" 

Český zahrádkářský svaz  ve spolupráci se Střední odbornou školou, Zemědělská 3, Šum-

perk, pořádá ve dnech 15.-17.6.2018 31. ročník národního kola vědomostní soutěže „Mladý 

zahrádkář“ V Šumperku pod záštitou MŠMT, ministra zemědělství Jiřího Milka, náměstka 

hejtmana Olomouckého kraje Milana Klimeše, senátora a starosty Šumperka Zdeňka Brože. 

Jedná se o nejrozsáhlejší a historicky nejstarší vědomostní soutěž pod hlavičkou Českého 

zahrádkářského svazu. Poprvé byla vyhlášena v roce 1977. Do celostátní soutěže každoroč-

ně postupují mladší a starší žáci, kteří se stali vítězi okresních kol a nejlepší středoškoláci, 

soutěžící na internetových stránkách zahradkari.cz. Celkem se do soutěží zapojí cca 6000 

žáků a studentů z celé republiky. Předpokládá se, že republikové soutěže se zúčastní cca 100 

soutěžících a doprovod v počtu asi 30 dospělých.  
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Protože se neustále na nás obrací zahrádkáři s problematikou sousedských vztahů ve věci výsadby 
keřů a stromů  vkládáme do tohoto Zpravodaje výtah z NOV k této  problematice.  
 

Co přináší nový Občanský zákoník pro nás zahrádkáře 
Platnost tohoto zákona je od 1. ledna 2014. Zčásti zavádí povinnosti a práva nová. Zákon např. již  
přímo zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob nebo vykonávat  
takové činy, jež mají za cíl jiné osoby obtěžovat nebo dokonce poškodit. Dosud chybějící a jistě nutné  
ustanovení. Opakovanou samozřejmostí se stal zákaz rušení formou tzv. imisí (vnikání). Tedy  
povinnost zdržet se všeho přímého i nepřímého rušení, všeho co způsobuje nežádoucí dopady  
v sousedství a ztěžuje jinému jeho běžný život. Příkladně se uvádí vnikání odpadu, vody, kouře,  
prachu, plynů, pachů, světla, stínění, hluku, otřesů a podobně včetně vnikání zvířat, čímž by soused  
nad míru přiměřenou místním poměrům obtěžován ve svých právech na pokojné užívání svého  
majetku. Z logiky věci se předpokládá, že uvedené imise mají jistou nežádoucí intenzitu, dobu trvání a  
svůj specifický charakter v míře přesahující obvyklé, resp. místní poměry. To neplatí, pokud k něčemu,  
co lze za obtěžování považovat, není zvláštní právní důvod, úřední souhlas nebo jiné povolení či 
vůbec oprávněný, evt. nezbytný důvod. Pokud imise, prach, hluk, kouř apod. způsobuje nějaký  
povolený výrobní či jiný provoz, což je naprostá novinka, mají majitelé obtěžovaných pozemků právo  
na náhradu způsobované újmy, v tomto případě na finanční satisfakci. To znamená, že pro každé  
vlastnictví, i když je jinak chráněné zákonem a je nedotknutelné a má v právu absolutní povahu, platí  
jistá zákonná omezení. Zavádí se a je to vcelku samozřejmé, že ocitne-li se cizí věc nebo zvíře na  
sousedově pozemku, je soused povinen ji jejímu vlastníkovi vydat. Jinak je povinen mu umožnit vstup  
na svůj pozemek, aby si její majitel mohl svou věc nebo zvíře vyhledat a odstranit. Ovšem také i s tím,  
že soused, vlastník věci je povinen nahradit případnou způsobenou škodu. Pokud se jedná o včely, je  
tomu částečně jinak. V případě, že vlétne roj na cizí pozemek a smísí se s jinými včelami, včely se  
nikomu již nemusí vydat. Jinak samozřejmě pokud roj visí na větvi, tak se vydat musí. A k vydávání  
vzniklých věcí nově přestupuje i zadržovací právo, to znamená, že pokud věc vniklá na cizí pozemek 
způsobí škodu, není vlastník pozemku povinen ji vydat, dokud nedojde k dohodě o náhradě škody.  
Ovoce, které ze stromu spadne na sousední pozemek, se nově stává vlastnictvím souseda. Převisy  
vegetace a jiné přerosty včetně kořenů je možné odstraňovat jako dosud, ovšem s ohledem na stav  
vegetace a to citlivým a šetrným způsobem. Zcela nové a specifické ustanovení a zahrádkářskou  
veřejností požadované je v § 1017, podle které se soused může dožadovat, aby se vlastník pozemku 
zdržel sázení stromů těsné blízkosti hranic pozemků, případně aby již vysázené stromy odstranil.  
Výjimku mají chráněné stromy apod. Pokud se týče vysokých keřů, zákon sice nic nestanoví, ale je  
nutno i k tomuto pravidlu analogicky přihlédnout. Pro výsadbu stromů u hranic parcel se zákonem  
stanovuje min. vzdálenost od hranic a ta činí 3 metry pro stromy obvykle přesahující výšku 3 metry a  
u ostatních stromů je to 1,5 metru. Soused se také nově může dožadovat i přiměřené vzdálenosti  
stavby od hranice pozemků, stejně toho, aby sousední stavba byla zabezpečena tak, aby z ní  
k sousedovi nestékala voda, nepadal led nebo sníh, případně něco jiného. Stále platí, že pokud 
soused  
nezbytně potřebuje k údržbě své nemovitosti cizí pozemek, má mu to být podle okolností přiměřeně  
umožněno. Ovšem také s tím, že soused odpovídá za vznik a náhradu případně při tom způsobené  
škody. A co jsou to ty rozhrady, o kterých se v zákoně hovoří? Myslí se tím ploty, meze, zdi anebo  
strouhy a jiné hraniční překážky mezi nemovitostmi. Pokud není právo jinak definované, zákon  
stanoví, že tyto věci jsou společné a každý je může užívat do jedné poloviny ze svojí strany a nebránit  
v užívání sousedovi. Každý vlastník je ovšem rovněž povinen rozhrady udržovat v dobrém stavu, resp.  
rozhradu nepoškozovat, v opačném případě nahradit sousedovi vzniklou škodu. Soud rovněž může  
přikázat její obnovení tomu, kdo ji poškodil. Stále rovněž platí, že v odůvodněných případech může  
soud na návrh stavebního úřadu vlastníkovi sousedního pozemku nařídit, aby svůj pozemek oplotil.  
Zákon také zavádí právo nezbytné cesty. To dříve chybělo a znamená, že vlastník nemovitosti, kterou  
nemůže řádně užívat nebo s ní hospodařit, má právo požadovat, aby mu soused za náhradu vzniklé  
újmy evt. po složení jistoty povolil nezbytný přístup ke svému majetku. Nedojede-li k dohodě,  
posoudí a rozhodne v této věci soud. Je samozřejmé, že náklady spojené se zřízením cesty a s jejím  
udržováním nese ten, v jehož prospěch byla zřízena, samozřejmě i zde je možná dohoda, pokud jde o 
spoluužívání s majitelem pozemku či s jinými osobami a to vše podle okolností a konkrétní situace.  
Občanský zákoník přináší mnohé zásadní a rozsáhlé změny, nově se upravuje soukromé právo a  
posiluje smluvní svoboda, řada věcí se nově definuje. Obecně se předpokládá, že úplné osvojení  
nových pravidel bude trvat delší dobu a na mnohé nejasné otázky odpoví až soudy. Nový občanský  
zákoník zruší desítky stávajících zákonů, bude na něj navazovat řada nových prováděcích předpisů a  
změn v jiných zákonech a nové zákony  
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Obdělávání půdy v zahrádce a výživa ovocných stromů 
 

K rychlému zakořenění, vytvoření mohutné koruny a k bohaté plodnosti potřebují ovocné stromy dobře obdě-
lávanou půdu, zásobenou vláhou a  živinami. 
Vysázené stromky v suchém jaru a létě dvakrát až třikrát vydatně zalijeme. Zalévat často, ale málo je neú-
činné. Voda se nedostane ke kořenům, ale zůstane jen na povrchu půdy, kde se odpaří a vytvoří škraloup. 
K udržení vláhy kolem stromů se mi osvědčilo nastýlání čili mulčování rašelinou, slamnatým chlévským hno-
jem, trávou nebo i mladým zeleným plevelem před vytvořením semen ve vrstvě 5-10 cm.  
Přímo pod řadou stromků udržuji užší pás neobdělaný, tzv. černý úhor. Tento pás během vegetace, zejména 
po dešti, několikráte kypřím, na jaře u kmínku mělčeji, na podzim a dále od kmínku hlouběji. Abych nepo-
škodil kořeny ovocných stromů, ryji obyčejně jen do hloubky 20 cm. 
K zadržování vody udržuji také kolem stromů mísy, které každoročně rozšiřuji, aby přesahovaly průměr ko-
runy asi o 1 m. 
U mladých stromků pěstuji mezi řadami stromků jako podkulturu zpravidla okopaniny, zeleninu, jahodník 
nebo směsky.  V pozdějších letech, když se koruny rozrostou a zastíní půdu, podkultury již nepěstuji. Ale 
půdu během vegetace několikrát kypřím. 
K jejímu obohacení humusem vysévám v červnu směsku na zelené hnojení. Například hrách, pelušku nebo 
vikve seté, hořčici, kterou na podzim zaryji. Na zelené hnojení též používám směsky vikve s ječmenem, sva-
zenky, lupiny a tak podobně.  
Zdravého vývoje a bohaté plodnosti dosáhneme správným hnojením. Největší požadavky mají stromy na 
dusík, draslo a vápno, které dodávám do půdy organickými nebo minerálními hnojivy. 
Dusík – podporuje růst výhonů a plodů, proto jím hnojíme zejména při výsadbě stromů. Pozdější bujně ros-
toucí stromy již dusíkem nehnojím. Přílišné hnojení způsobuje, že stromy nenasazují na květ a plody snadno 
hnijí. 
Draslík – podporuje tvorbu zásobních látek v listech. Při dostatku drasla letorosty dobře vyzrávají a jsou 
odolné proti mrazu. Plody jsou kvalitnější a trvanlivější. 
Vápník – používám k odstranění půdní kyselosti.  
Tyto prvky na hnojení používám s ohledem na požadavky ovocných stromů.  
V praxi hnojím podle potřeby, tj. podle zdravotního stavu stromů, jejich životnosti, úrodnosti a stanovišti. 
 
V Šumperku 7. 2. 2018               Autor článku: S. Siegel 
 

    

                                                                                                 Velikonoce na Zámečku 

 
 

        Ve dnech 29. března až 1. dubna proběhla v Galerii Zámeček ve Vikýřovicích výstava „Velikonoce 
na Zámečku“, kterou uspořádala Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín ve spo-
lupráci s obcí Vikýřovice. Dle ohlasů v pamětní knize nabídla tato výstava návštěvníkům spoustu inspi-
race. Po celou dobu výstavy probíhala tvořivá dílna,  kde si zájemci mohli vyrobit vlastní dekorace. 
Všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy, patří velké  poděkování.           
                                                             Autor:  Helena Feltlová OU  Rapotín                                                      
  
 
 
Toto číslo Zpravodaje č. 2/2017 pro vás připravili : Z. Hudos, B. Kocůrková, J. Sitařová , S. Siegel.      
Foto: P. Svoboda. K dalšímu zkvalitnění následujících zpravodajů od vás očekáváme vaše připomínky 
.  
                                                        Šumperk 4..5. 2018 
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