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Okresní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2018 

  

 

Okresní   soutěž „Mladý zahrádkář „ Územní sdružení ČZS Šumperk-Jeseník 

  

Dne 11.5. 2018 uspořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Šumperk – Jese-

ník okresní kolo soutěže „Mladý zahrádkář. V letošním roce se do soutěže přihlásily  tři školy  - 

III. ZŠ Zábřeh,  ZŠ Bludov a I. ZŠ Šumperk.  Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Mladší žáci 4.-

6. třída ZŠ, starší žáci 7.-9. třída ZŠ. Soutěž se skládala ze dvou částí. Písemného testu, kde 

žáci vybírali ze 4 odpovědí tu správnou  / celkem 40 otázek/,  druhá část se skládala 

z poznávání semen a rostlinného materiálu. 

V mladší kategorii soutěžilo 11 žáků a ve starší 21. Soutěžící žáci obdrželi malé občerstvení, 

upomínkové předměty a první tři z každé kategorie diplomy a poháry.  V mladší kategorii byli 

jednoznačně nejlepší soutěžící z III. ZŠ Zábřeh, kteří obsadili všechna tři první místa. 1. Eliška 

Jedelská, 2. Pavlína Skopalová a 3. Vojtěch Hampl. 
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Ve starší kategorii  se  podělili o stupně vítězů žáci za všech zúčastněných škol. 1. Jana Barto-

šová 3. ZŠ  Zábřeh, 2. Ondřej Vojtek ZŠ Bludov, 3. Kateřina Venosová l. ZŠ Šumperk. 

Vítězové obou kategorií postupují do národního kola. Letos se bude konat  již 31. Ročník této 

soutěže ve dnech 15.-17. června v Šumperku. V předchozích letech se celostátní soutěž konala 

např. v Jihlavě, Kroměříži, Táboře, Klatovech, Rakovníku a v posledních dvou letech 

v Praze.  O oblibě této soutěže svědčí to, že v  základních kolech na školách  soutěží každoroč-

ně až 6000 žáků.  Do národního kola postupuje až 40  žáků(vítězů okresních kol) 

v každé  kategorii.  Děkujeme pedagogům žáků  za pomoc při vyhodnocení otázek a testů 

a  přípravu žáků na tuto soutěž. Dík patří rovněž fy. Agritec Šumperk za poskytnutí sálu a zá-

zemí pro zdárný průběh soutěže. 

 
 

Hodnocení národního kola soutěže 

  

 

V Šumperku se uskutečnil již 31. ročník soutěže Mladý zahrádkář  
 Ve dnech 15.-17. června proběhl v Šumperku 31. ročník vědomostní soutěže "Mladý 
zahrádkář“.  Hlavním pořadatelem soutěže byl Český zahrádkářský svaz Praha ve 
spolupráci s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Šumperk. Do ná-
rodního kola postoupili vítězové okresních kol. z 37 územních sdružení z různých míst 
v České republice od Chebu až po Karvinou. Soutěžilo se v mladší kategorii 4.-6. třída, 
37 žáků, starší 7.-9. třída 38 žáků a 8 středoškoláků. Soutěž byla umístěna na   webo-
vých stránkách www.zahradkaři.cz.  31. ročníku vědomostní soutěže v Šumperku se 
letos zúčastnilo včetně doprovodu žáků a dalších hostů celkem 170 osob.    
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v Klášterním kostele, večerem provázela moderá-
torka Hana Písková. Slavnostní večer zpestřilo i vystoupení rodinného žesťového tria 
The Flash Brass . Celý program byl završen zasazením lípy u příležitosti 100 let vzniku 
samostatného československého státu a 31. ročníku soutěže. Soutěžící si také mohli 
prohlédnout expozici Čarodějnických procesů v Geschaderově v domě a projít se měs-
tem za doprovodu žáků Střední odborné školy Šumperk, obor cestovní ruch. 
V sobotu dopoledne probíhala na Střední odborné škole Šumperk v ulici Zemědělské 
samotná soutěž.  Soutěžící se utkali v poznávání rostlin a museli zvládnout vědomost-
ní test. Celkem na každého čekalo 40 otázek.  Odpoledne následoval pro soutěžící 
doprovodný program - prohlídka zámku a ruční papírny ve Velkých Losinách. Večer se 
pak uskutečnilo slavnostní vyhodnocení soutěže. Každý účastník obdržel diplom a 
upomínkové předměty.  
 „Děkujeme Městu Šumperk za poskytnutí prostor u příležitosti této akce a pomoc při 
organizaci, dále Střední odborné škole Šumperk, která  nám poskytla zázemí pro sou-
těž, stravování a ubytování pro účastníky soutěže- Rovněž děkuji Ministerstvu země-
dělství, Olomouckému kraji a městu Šumperk, kteří nad akcí převzali záštitu, “ poděko-
vala Jitka Sitařová, jedna z organizátorů. 
Autor: Jitka Sitařová , Foto:P.Svoboda 
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Výstava mečíků v Rapotíně 

 
  Výstava se uskutečnila pod záštitou starosty obce Rapotín pana  Mgr. Bohuslava Hudce a 

náměstka   hejtmana Olomouckého kraje pana ing. Milana  Klimeše.  Výstava byla podpořena 

dotacemi obce Rapotín a KÚ  Olomouc . Veřejnosti  bylo pozvání na výstavu předloženo jednak 

v rapotínských novinách, dále v Šumperském a Jesenickém deníku a také relací 

v rozhlase.  Naši výstavu navštívilo přibližně 1 200  obdivovatelů krásných kvě-

tin.                                                               

      Před výstavou v pátek proběhla mezinárodní soutěž  floristiky v aranžování květin do vázy. 

Hodnocení bylo laické a dle sečtených bodů byla udělena dvě  1. místa - paní Zdenka Engelová 

a paní Libuše Tučková, 2.místo získala paní Květa Tomášková a  3.místo obsadila paní Michae-

la Macková ze Slovenska. Všechny kytice byly umístěny u pódia . 

      Bylo vystavováno  326 mečíků  v 182 vázách  a vazbách jako aranžmá,  110 ks lilií ve 32 

vázách ,  jiřinky ve 22 vázách .  Výtvarné uspořádání výstavy  bylo obdivuhod-
né, bylo  zvýrazněno  100. výročí   vzniku republiky, včetně fotografií 

všech prezidentů. I když bylo poměrně sucho ,  návštěvníci nám stále kladli otázku,  jak 

se to vše pěstitelům  podařilo vypěstovat.  A o nádheře  vystavovaných kvě-

tů  mečíků  není  pochyb , což bylo zdůrazněno  návštěvníky výstavy v naší  kronice. 

     Květy přivezli  vystavovatelé pan Petr  Šmída, pan Josef Chlebiš, pan Lubomír Rýpar, pan 

Miroslav  Badal , pan Zdeněk Krupka  z Prahy , pan Jiří Polách a pan Ing.  Nejedlo , který vy-

stavoval překrásné lilie.  Nesmíme opomenout naše vystavovatele: paní Antonií Staníkovou ( 

přestože je jí již 88 let, kytičky a zahradu stále miluje) ,  paní Janu Kristkovou,  která v těžké 

konkurenci  získala 3. místo a celá řada dalších, kteří přispěli dekoracemi.   

     Celá akce byla doprovázena výstavou  nádherných květinových  aranžmá a bylin. Dále vý-

stavou  okrasného ptactva  ZO ČSCH,  zahradního vybavení  včetně zahradní  techniky od 

fy.Mountfield, hudebním doprovodem, ukázkou paličkování  a v neposlední řadě výtečnou mys-

liveckou kuchyní  MO  myslivci Rapotín .  Gratulujeme   výhercům.  Děkuji  našim zahrádká-

řům a všem, kteří byli nápomocni při uspořádání  tak překrásné  výstavy 

.                                                                                                                                        

                                                        Božena Kocůrková,  předsedkyně  ZO  ČZS Rapotín 

 

 

 
Vážení přátelé je třeba si v nastávajícím období uvědomit, že již brzy bude končit  
volební období. Je třeba se na toto ve vašich ZO připravit a již nyní přemýšlet o na-
hrazení členů výboru, kteří již nadále nechtějí kandidovat a nebo neplní úkoly na ně 
kladené.  Je tedy třeba je nahradit. Po volbách 2019 bude třeba provést administra-
tivní práce jako při registraci, která probíhala v roce 2014 až 2017.  
 
 
Obnáší to: 
3 x vyplněný registrační listopad, 
čestná prohlášení pro nové statutární zástupce tj. předseda, tajemník, hospo-
dář(pokladník) a také předseda kontrolní komise, 
dokument o výmazu a zápisu stat. zástupců. 
dokument umístění sídla organizace pokud se mění. 
Samozřejmě přiložit také zápis z volební schůze.  
 
Výše uvedené dokumenty si lze stáhnout z veb. stránek  www.zahradkari.cz  
 
 
 

 
 
 
 

http://www.zahradkari.cz/
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Ekologické a levné hnojivo 
 

 
 

Do kbelíku si napustíme teplou vodu (cca 6 litrů), která by však neměla mít více než 35 

stupňů Celsia. Do vody přidáme 15 gramů suchého droždí a 15 lžic cukru. Celou směs 

dobře promícháme. Teplota vody musí být do 35 stupňů proto, aby kvasinky neztratily 

svůj účinek. Směs necháme odstát cca 8 hodin, ideálně přes noc, a pak to celé dobře 

promícháme. Tuto směs připravujte ve větším kbelíku. 

Pokud budete mít hnojivo hotové ráno, můžete to vyzkoušet ještě předtím než vyjde slun-

ce a druhou polovinu si nechte na večer, když zapadne. Toto hnojivo se nejvíce osvědčilo 

na okurky a rajčata, no vyzkoušet jej můžete na všechno. 

Toto hnojivo si můžete dát i do rozstřikovače a postřikovat listy rostlin, čímž je chráníte 

před různými onemocněními. Skvělé hnojivo, které nestojí téměř nic a přesto je velmi 

efektivní. Pokud chcete mít bohatou zeleninovou úrodu, určitě vyzkoušejte! 

 

Pozor na můru zelnou, která letos hojně 
škodí na paprikách 

 
Motýli 1. generace můry zelné létají v květnu a červnu, 2. ge-

nerace od července do září. Jsou aktivní večer a v noci. Na 

spodní stranu nejstarších listů kladou skupiny vajíček po 10 až 

200 kusech. Housenky zpočátku žijí ve skupinách a až později 

se rozlézají. Přes den se zdržují v horní vrstvě půdy nebo pod 

zbytky rostlin. V noci vylézají k žíru. Zpočátku vykusují vnější listy. Po dosažení délky 1 cm se 

začínají zavrtávat do růžic květáku a do hlávek zelí a paprik. Kuklí se v půdě a tam přezimují. 

 V našem regionu  škodí především na paprikách  pěstovaných ve sklenících. 
 

 Dostupnou ochranou proti tomuto škůdci je přípravek Spintor 

 

Smutná zpráva.  
 V letošním roce nás opustili: 
 
Jaroslav Kocián bývalý předseda zahrádkářské kolonie U loděnice ŠUMPERK 
Ladislav Vyhňák bývalý předseda ZO Bludov 
Ing. Josef Ošťádal předseda ZO Rapotín Losinka 

 
ČEST JEJICH PAMÁTCE 
 
 
Toto číslo Zpravodaje č. 2/2018 pro vás připravili : Z. Hudos, B. Kocůrková, J. Sitařová , Foto: P. 
Svoboda. K dalšímu zkvalitnění následujících zpravodajů od vás očekáváme vaše připomínky . 
Šumperk 5.9. 2018 

 


