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Střední škola zemědělská a VOŠ
dobře vychovává nové zahradníky

N

evšedními
zahradnickými aktivitami se může pochlubit
Masarykova
střední škola zemědělská a VOŠ a školní statek. Učebnímu oboru Zahradník slouží
mimo učeben a aranžérských dílen i fóliovníky, které jsou technologicky na špičkové
úrovni.
Unikátní je veřejnosti přístupný školní park se sedmi vzdělávacími expozicemi: dendrologickým sadem,
ucelenou sbírkou minerálů a hornin Slezska, botanickou zahradou, expozicí
rostlin vřesovišť, výukovou
skalkou, ovocným sadem,
zelinářskou zahradou a expozicí keřů a trvalek. „Tyto
expozice jsou značně rozsáhlé, sestavené špičkovými odborníky v oboru, jsou
volně přístupné, s popisy a
plánky. Jsou rovněž elektronicky zpracované a umístěné na webových stránkách
naší školy,“ říká ředitel Ing.
Arnošt Klein. Dobře propracovaný je systém výuky praxe a spolupráce se
zaměstnavateli. „V rámci školních fóliovníků žáci
pěstují obrovský sortiment
květin, zelenin, bylinek,
hrnkových rostlin. V mo-

derních velkých spolupracujících firmách se pak zapojují do technologických
linek. V malých květinových síních zase do vazačských a aranžérských aktivit,“ vysvětluje ředitel.
Samostatnou kapitolou
nejen pro vzdělávání žáků,
ale také pro širokou veřejnost, je zahradnická část
školního statku. Ten tvoří
spolu se školou jedinečný
komplex. Má vlastní malo-
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obchodní prodejnu ovocných stromů, keřů, zeleninové sadby, řezaných,
hrnkovaných květin a zahradnických potřeb. V
rámci prodejny se chystají
prodejní dny zaměřené na
bylinky, zeleninovou sadbu,
poradny, výstavy. V nejbližší době (14. až 16. dubna)
se zde uskuteční Bylinkové
dny, kdy bude připraven zajímavý sortiment bylinek a
také bylinková poradna.

Květinové dny nabídnou
bohatý sortiment balkonových rostlin a letniček. Při
nich zdejší zahradníci pomohou zájemcům osadit
truhlíky a také poradí s výběrem rostlin. Tato akce se
uskuteční 5. až 7. května.
Dalším unikátním zařízením školního statku je ovocná školka. Slouží k produkci ovocných stromů a keřů.
Čím dál více se zaměřuje na
velký sortiment odrůd, produkci méně známého ovoce.
„V loňském roce již ve svém
areálu na Olomoucké ulici
školka zahájila oblíbené samosběry drobného ovoce a
zeleniny. Procházky, spojené s vlastním sběrem mnoha druhů čerstvého ovoce a
zeleniny, jsou oblíbené u rodičů s dětmi i mnoha občanů, kteří nemají vlastní zahrádku,“ uvádí A. Klein.
Zaměstnaci školního statku a školy pak rozšiřují své
aktivity na velikonoční a vánoční trhy, aranžérské dny a
poradny, jsou častými hosty televize Polar, Prima a
Nova v zahradnických poradnách. Poslední vystoupení k bylinkám proběhlo
3. února v rámci Snídaně s
Novou a lze jej zhlédnout
také na webových stránkách
školního statku. Tito odborníci připravili tištěnou bylinkářskou poradnu, kterou
představili také na velikonočních trzích.
(mk)

Problémy zahrádkářů: plži, zloději a úředníci
M

inimálně 2 tisíce členů, několik desítek
osad a stále rostoucí zájem.
Opavou hýbe fenomén zahrádkářství, a proto jsme se
podívali blíže, co na něm tolik lidí vábí, ale také na to, s
čím se musí nejvíce zahrádkáři potýkat.
„Ve velké Opavě je zhruba
třiadvacet pobočných spolků, které jsou samostatnými právními jednotkami. Ty
mají buď jednu osadu, nebo
jako my máme dvacet osad,“
popisuje předseda opavské
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu (ZO
ČZS) Lubomír Fišer. Jen ZO
ČZS Opava-město registruje 429 členů a 385 zahrádek.
Celkově je zde pak nejméně 2
tisíce registrovaných zahrádkářů, nepočítaje jejich příbuzné. A přibývají další. „Jen
u nás za loňský rok bylo neuspokojeno více jak sto žadatelů. Zájem mají mladé rodiny,
které chtějí volný čas strávit ve městě v přírodě, kterou
poskytují zahrádkářské osady.
Máme vytipované dlouhodobě prostory pro vznik nových
osad,“ potvrzuje Lubomír Fi-

šer, ale jedním dechem dodává: „Hlavní problém jsou
úředníci a představitelé na
opavském magistrátě. Nejsou
schopni dotáhnout předpisově námi započaté a vytipované plochy.“
Zájemce o zahrádkářství
nejvíce láká především postavit si vlastní zahradní stavbu chatového typu a možnost
užívat si zde pobyt s rodinou
a přáteli. Paradoxně je mnohdy samotné zahradničení poněkud upozaděno za radostí
z pořádání různých večírků,
opékaček a rochnění se v bazénu. Podle Fišera se ovšem
poslední dobou věci mění a
již narůstá i zájem o pěstování vlastní zeleniny a ovoce v
bio kvalitě. Pobyty na zahrádkách jsou sezonní záležitost,
avšak jsou i jedinci, kteří zde
tráví čas celoročně. Ve většině
osad převládá systém „velké
rodiny“, a to zvlášť mezi sousedy starousedlíky. „Noví si se
svými donesenými zvyklostmi ze sídlišť zvykají pomalu,
ale zvykají. Je to individuální,
ale duch filmu Slavnosti sněženek naštěstí převládá,“ doplňuje Lubomír Fišer.

Zahrádkaření je oblíbené nejen pro pěstování vlastního ovoce a zeleniny, ale také pro radosti typu posezení s přáteli u grilu a užívání si venkovní pohody.

Také zahrádkáři se však
musí potýkat i s rozmanitými
problémy. Patří mezi ně například zloději a různí škůdci jako mravenci, plži, krtci
a jiní. Jak už ale bylo zmíně-

VÝROBA A MONTÁŽ PLOTŮ
SUPER CENY A VŠE SKLADEM

no, mezi největšími potížistmi figurují podle zahrádkářů
úředníci. Lidé si totiž kupují
zahrádky jakožto nemovitosti, ale pozemky náleží městu.
V současnosti si město žádá
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ročně 5 korun za metr čtvereční zahrady a 10 korun za
metr čtvereční zastavěné plochy, přičemž v průměru mají
zahrádky kolem 300 metrů čtverečních. „Jednoduchým výpočtem dojdeme k
roční částce nájmu. Ten členové platí naši organizaci, a
my jako správní nájemci převedeme námi vybrané nájmy
bezplatně městu. Město funguje jako výběrčí daní a zadarmo na naše náklady vyinkasuje námi vybrané částky
za nájmy,“ vysvětluje Fišer.
Před několika lety došlo
k vyostření vztahů mezi zahrádkáři a městem kvůli zvyšování nájmu. Po volbách

na podzim roku 2010 vedení radnice plánovalo navýšit
cenu za zahrádky z tehdejších
2 korun za metr čtvereční téměř pětinásobně na 9 korun
za metr čtverečních. Po protestech došlo ke zdražení nájmu na pouze již zmíněných 5
korun. „Byl to dle mého mínění rozumný kompromis.
Důležité je, aby se nájmy v
příštích letech nezvyšovaly. Hlavně pro důchodce je i
tento nájem zátěží,“ uzavírá Lubomír Fišer, který i přes
některá negativa nedává na
fenomén zahrádkářství dopustit ani po dvaadvaceti letech ve funkci předsedy ZO
ČZS.
(dat)

