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UDÁLOSTI Z REGIONU
Bývalé školní pozemky
Krnov rozdělí zahrádkářům
Premiér Babiš podpořil
návrat dílen a pozemků do
školních osnov. Město Krnov ve stejném okamžiku
bývalé školní pozemky
předává zahrádkářům.

DENÍK ZAUJALO
FIDEL KUBA

Krnov – Premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem školství Robertem Plagou (ANO)
loni oznámili, že se shodli na
legislativních změnách, které
vrátí praktickou výuku na

základní školy. Jinými slovy
se dohodli na zařazení povinných dílen a pozemků do
učebních osnov. Vyvolalo to
diskusi, zda rytí a pletí jsou
potřebné dovednosti pro 21.
století.

RYTÍ? UŽ NE
Krnované, kteří absolvovali
Základní školu na Smetanově
okruhu, nosili v žákovských
knížkách známky z rytí a
pletí záhonů na školní zahradě v Petrovické ulici. Ať už
hnutí ANO tento učební
předmět vrátí na základní
školy nebo ne, jisté je, že

vPetrovické ulici už školáci
rýt ani plít nebudou. Město
bývalou školní zahradu
v Petrovické ulici rozdělí zájemcům o zahrádky. Nový
obchvat Krnova protnul tradiční zahrádkářské kolonie,
takže odbor správy majetku
města eviduje řadu žádostí
zahrádkářů o zahrádku.
Pozemek v Petrovické ulici,
který si celá desetiletí pronajímala základní škola na
Smetanově okruhu, má rozlohu 7780 metrů čtverečních.
Tyto bývalé školní pozemky
budou předány zahrádkářům
v červenci. Parcela se rozdělí

na „pruhy“, jejichž šířka novým nájemcům umožní vybudovat zahradní domek.
„O zahrádky je mezi občany zájem. Jsou to většinou
mladé rodiny s malými dětmi nebo lidé v důchodu.
V současné době evidujeme
kolem dvou desítek žádostí,
z toho asi patnáct nyní budeme moci vyřídit kladně,“
uvedla Kateřina Čarnecká
z odboru správy majetku
města. Na městských pozemcích v současnosti hospodaří sedm zahrádkářských
osad, což představuje téměř
900 krnovských občanů.

BURGER STREET
FESTIVAL
KLASICKÉ HAMBURGERY i speciality, jakými jsou například pštrosí, mongolské nebo vietnamské burgery, mohou lidé ochutnávat od včerejška až do neděle 12. května
na festivalu v Ostravě. Ten se koná v Jantarové ulici u ostravského obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina. Ceny
burgerů se pohybují od 110 do 150 korun.
„Festival se již stává tradiční akcí v gastronomickém kalendáři, na které lidé ochutnají
ty nejlepší burgery v jednom místě,“ uvedl
Tomáš Lučan, marketingový manažer zmíněného centra. Vstup je pro všechny zdarma. (lap) Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Útočila šelma? Stát může chovatele odškodnit
Pokračování ze strany 1

Spíše výjimečně útočili na
hospodářská zvířata a na úly
medvědi. Od loňského roku
však v CHKO a jejím okolí
medvědích škod výrazně
přibylo, a to v souvislosti s
výskytem mladé medvědice
Emy, která je od dubna sledovaná pomocí telemetrického obojku. Ta se ale teď
nachází mimo region, za
škodami na Jablunkovsku
stojí jiná šelma.
„Současné medvědí škody
ve Slezských Beskydech
svědčí o tom, že podobně se
chovají i jiní mladí medvědi a
že k těmto škodám bude
pravděpodobně docházet i v
budoucnu,“ podotkla Dana
Bartošová z Agentury ochra-

ny přírody a krajiny ČR,
Správy CHKO Beskydy.
Majitelé hospodářských
zvířat a včelstev na území
republiky i mimo CHKO mají
nárok na finanční náhradu
škody. Musí ale splnit několik podmínek – například
přizvat ke škodě také veterináře, který mu vydá veterinární potvrzení o tom, k jaké
škodě na hospodářských
zvířatech došlo. Podmínkou
pro obdržení náhrady je, aby
chovatel měl svá zvířata v
době škody v uzavřeném
prostoru.
Novinkou je, že stát bude
hradit náklady na zabezpečení chovů proti dravcům a
šelmám. Vyplácení stoprocentní dotace schválila České

republice v těchto dnech Evropská komise. Veškeré žádosti o hrazení preventivních
opatření na zabezpečení
chovů hospodářských zvířat
proti vlkům, medvědům,
rysům a jestřábům budou
mít po aktualizaci pravidel
nárok na stoprocentní výši
podpory.
„Je dobře, že se navýšení
podpory z Operačního programu Životní prostředí podařilo prosadit. Chápeme, že
pro chovatele je těžké vidět
zvířata, napadená velkou
šelmou, je to pohled, kterému jsme si v posledním století odvykli. Doufám, že stoprocentní podpora bude pro
chovatele motivací, aby si
svá stáda aktivně zabezpe-

čovali,“ míní František Pelc,
ředitel Agentury ochrany
přírody a krajiny.
To, že včelíny a úly nejsou
v CHKO Beskydy obvykle zabezpečené proti útoku medvědů, je podle ochránců přírody vcelku pochopitelné –
ke škodám způsobených
medvědem na včelstvech
došlo v Beskydech za posledních asi dvacet let jen
výjimečně. „V současné době
však zejména v odlehlých
částech Beskyd útoky medvědů na včelstva přibývají.
Včelaři by proto měli s
výskytem medvědů počítat a
pokud možno škodám předcházet zabezpečením svých
včelstev,“ podotkla Dana
Bartošová.

Krátce z regionu

Otevírá se třetí kolo
kotlíkových dotací
Opava, kraj – Na krajský úřad mohou zájemci
z Opavska v pondělí 13. května začít od 10 hodin
posílat své elektronické žádosti o kotlíkové dotace. Krajský příspěvek bude pro každého úspěšného žadatele stejně jako v minulém kole sedm a
půl tisíce korun. Novinkou jsou bezúročné půjčky,
které nabízí Státní fond životního prostředí. Zájemci je mohou získat při splnění podmínek programu a požádat o ně mohou prostřednictvím
svých obcí. Díky dotaci si úspěšní žadatelé pořídí
plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a
kotle na biomasu, splňující nejvyšší emisní třídu.
Kotlíkové dotace nebude možné využít na nákup
kotlů, které spalují uhlí. (jih)

Opavské turistické
centrum je otevřeno déle
Opava – S příchodem sezony upravuje Turistické informační centrum v Opavě na Horním
náměstí svou provozní dobu. Až do konce září
bude mít otevřeno i o víkendech a státních
svátcích, a to od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin. Ve
všední dny sem mohou zájemci zavítat vždy od
8 do 18 hodin. (ber)

Věznice pořádá konferenci
Opava – Na Fakultě veřejných politik na Bezručově náměstí v Opavě se v posluchárně C 311
uskuteční v úterý 14. května slavnostní setkání
u příležitosti dvaceti let založení specializovaného oddílu pro výkon ochranných léčení ve
věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Program začíná od 9 hodin a nabídne
přítomným přednášky odborného personálu,
neziskové organizace Renarkon a Probační a
mediační služby Opava. Ukončení je plánováno
na 15. hodinu. (jih)

Krimi

Ze sklepa zmizelo nářadí
Hlučín – Hlučínští policisté v těchto dnech
prošetřují událost vloupání do sklepa jedné
z bytovek v Jarní ulici v Hlučíně. Zatím neznámá osoba si odtud odnesla nářadí v hodnotě
dvanácti tisíc korun. „Šlo o akumulátorovou
vrtačku značky Makita, sadu vrtáků do betonu
a vrtací kladivo,“ vyjmenovává opavský policejní mluvčí René Černohorský. Informace
k totožnosti zloděje nebo kde by se případně
mohly nacházet ukradené věci, lze volat na telefonní číslo 974 737 701. (ber)
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