2 REGION

deník

středa 13. dubna 2016

Projížďky historickými trolejbusy

PAPEŽOVA CESTA DO IZRAELE JE V KATEDRÁLE
LETOŠNÍ TEMPL FEST za-

hájili organizátoři včera odpoledne vernisáží výstavy
fotografií na téma Papež
František ve Svaté zemi
v ostravské Katedrále Božského Spasitele. „Výstava
zachycuje cestu papeže
Františka do Izraele, která
byla mimo jiné výjimečná i
tím, že se během ní papež
před dvěma lety setkal s bizantským patriarchou Bartolomějem I.,“ vysvětlil biskupský vikář pro pastoraci
Vít Zatloukal. Návštěvníci
mohou fotky v katedrále vidět zdarma v rámci 5. ročníku Templ Festu.
(mal)

Chtějí napřímit linhartovské zatářky

Foto: Deník/Pavel Sonnek

Celému kraji hrozí kůrovec.
Na Ostravsku už své odvedl
ravě – v okolí Opavy, Vítkova,
Šternberka a Bruntálu,“ jmenovala mluvčí Jouklová nejkrizovější oblasti v republice.
V důsledku toho dochází k
omezení úmyslné těžby těžebními společnostmi a ruku v
ruce s tím i k nárůstu ceny dřeva. Zároveň je potřeba zasadit
nové sazenice. Tento proces
začal v březnu a v některých
horských oblastech potrvá až
do června.
„V Moravskoslezském kraji bude letos na ploše 1300 hektarů vysázeno přibližně devět
milionů stromů (celorepublikově padesát milionů, pozn.
red.), přičemž třicet procent z
plánovaného množství bylo
vysázeno už během března,“
dodala Eva Jouklová z Lesů
ČR, které v Moravskoslezském kraji před církevními
restitucemi obhospodařovaly
71 procent lesů.

V lesích u nás i v Evropě hrozí přemnožení
kůrovce. Suchem poznamenané stromy jsou
navíc snadno napadnutelné a musí z lesa
pryč. Dochází tak k omezení těžby zdravého
dřeva, jehož cena tak zákonitě roste.
vec. Ekologové varují před jeho přemnožením, které může
způsobit hotovou kalamitu.
„Běžně se vylíhnou dvě generace kůrovce, letos ale rovnou čtyři. Už loni se z důvodu
napadení kůrovcem vytěžil a z
lesů vyvezl rekordní objem
dříví – 3,7 milionu metrů
krychlových. V roce 2014 to
bylo „jen“ 2,2 milionu, naopak
jen za první čtvrtletí letošního
roku už 866 tisíc metrů krychlových,“ uvedla mluvčí Lesů
ČR Eva Jouklová.

PETR JIŘÍČEK

Ostrava – Vleklé sucho nemá
vliv pouze na vysychání vodních toků a přehrad, ale také
na zdraví lesů. Ve velkém se
rozšiřují parazitující houby a
také lýkožrout neboli kůro-

Ochrana stromů
před kůrovcem
Stromy lze chránit především odchytem kůrovce do lapáků a lapačů a
odstraňováním napadených stromů dříve, než v
nich kůrovec dokončí
vývoj. V období sucha je
ochrana problematická,
protože k napadení takto
oslabených stromů stačí
kůrovců podstatně méně,nežvdobě,kdyjevody
dostatek.

Krize na severu
Moravy a
ve Slezsku

Na Ostravsku
smrk vymizel

Odumírající stromy – zejména tedy kůrovcem napadené
smrky – je potřeba z lesů co
nejdříve vyvézt.
„Situace je kritická především na střední a severní Mo-

Z jehličnanů se v kraji nejvíce
vysazují právě smrky – v porovnání s přirozenou skladbou lesa dokonce dvojnásobně
více – a z listnatých stromů buky.

Podíl zalesňování
v kraji v roce 2015
36 procent
buk
20 procent
smrk
(hlavně Jeseníky a Beskydy)
10 procent
dub
9 procent
borovice
7 procent
jedle
6 procent
lípa
5 procent
olše
(Pozn. v lesích,
které jsou ve správě Lesů ČR)

Neplatí to ale pro Ostravsko, které si ředitele Ostravských městských lesů Vladimíra Blahuty prošlo kůrovcovou kalamitou už mezi lety
2002 a 2009. Smrk tehdy z území Ostravy téměř vymizel.
„Vlivem dlouhodobého postižení kůrovcem a sucha proto dochází už jen k dotěžení
smrkových porostů. Navíc
úmyslnou těžbu téměř neprovádíme, zpracováváme pouze
nahodilou těžbu poškozených
a přestárlých porostů,“ uvedl
Vladimír Blahuta.
V lesích, jež jsou ve správě
Ostravských městských lesů,
tak dnes dochází k druhotné
skladbě lesů a vysazování
zejména listnatých stromů.

INZERCE

KOUPÍM A IHNED
ZAPLATÍM

Fotbalisté si budou sekat sami

JSEM DLOUHOLETÝ
SBĚRATEL A ZAJÍMÁ MNE:

Pokračování ze strany 1
Na dotaz zastupitelky Pavly
Veřmiřovské, zda obci nebude chybět technika, když traktor daruje, starosta odvětil, že
obec má ještě jednu pojízdnou
sekačku.
S návrhem, aby si fotbalisti
traktor třikrát týdně půjčovali, vystoupil zastupitel Pa-

POHRANIČNÍ a VNITŘNÍ STRÁŽ,

POLICIE, četnictvo, VB, SNB,
Finanční stráž, Národní garda
ARMÁDA – Rakousko-Uhersko,
ČSR, ČSSR (hlavně letectvo
a výsadkáři).
– Též kupuji a dobře zaplatím –
VŠE Z I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY
LEGIE – Rusko, Itálie, Francie…
Cokoliv z KONCENTRAČNÍCH
TÁBORŮ!
Jedná se například o:
UNIFORMY i jen části, čepice,
přilby, ŠAVLE, nože, bodáky, MEDAILE a odznaky,
FOTOGRAFIE (též celá alba,
třeba i z vojny). DENÍKY, zápisníky, kroniky, KNIHY, časopisy,
příručky, PLAKÁTY, vyhlášky,
KORESPONDENCI, písemnosti, atd. atd., prostě skoro cokoliv!
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Letošní zájem západních zemí
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RÁD PŘIJEDU – DOHODA
JISTÁ

Ostrava – Dopravní podnik
Ostrava po čase opět zve na
projížďku historickými trolejbusy (na snímku) a autobusy, která je na programu v sobotu u příležitosti Dne evropského dědictví. Odjezdy jsou z
Hlavního nádraží mezi 8.18 až
16.18 vždy s dvouhodinovým rozestupem tak, aby (s výjimkou posledního spoje) jízda přímo navazovala na
prohlídku areálu Dolu Michal v Michálkovicích, kde je
konečná stanice. Cestující historickými vozidly navíc
mají do areálu snížené vstupné za 60 korun. V opačném
směru jsou odjezdy naplánovány ze zastávky Michálkovice vždy v celou hodinu mezi 9. až 17. hodinou opět s
dvouhodinovým rozestupem. Dospělí za projížďku zaplatí 30 korun, děti do 15 let polovinu.
(jir)

vel Drastich. Jenže další ze zastupitelů upozornili, že když
se sekačka bude půjčovat, může se stát, že se pokazí a budou
spory o to, kdo ji má opravit.
„V průběhu loňského roku
ten traktor občas na hřišti natrefil na nějaké zábrany nebo
řetěz od kozy a oprava nás stála dost peněz,“ přitakal Václav Kološ.
Zastupitel Vladimír Jurák
na to reagoval návrhem, aby
si fotbalisté půjčovali traktůrek se sekačkou, ale jen na
posekání rovné plochy na
hřišti.
Začalo se vážně hovořit o
variantě, že se poseče, jen plocha hřiště a zbytek si třeba posečou fotbalisté křovinořezem.
Padly dokonce extrémní
návrhy, že by se sečení týkalo
jen samotné hrací plochy, což
by znamenalo prostor vymezený lajnami. Zástupci TJ znovu zopakovali, že potřebují sekat celý areál, přičemž samotné hřiště by mělo být poseče-

né třikrát týdně. S tím, že by si
sekačku půjčovali až v odpoledních hodinách, ale nesouhlasili. „Bude problém, aby s
tím odpoledne někdo jezdil,
navíc, odpoledne tam hrají
děcka,“ řekl Radek Huvar.
Vše nakonec v podstatě vrátil na začátek zastupitel Karel
Šrámek. „Nejsem nadšený
tím, aby se to darovalo, ale než
aby se půjčovalo, ať se to raději dá,“ uvedl Karel Šrámek,
jenž poznamenal, že když se
sekačka pokazí, tak zástupci
TJ stejně přijdou na obec, aby
ji opravila. Na to Karel Šrámek připomněl, že vzhledem k
tomu, že zmíněnou sekačku
obec koupila zhruba před půl
rokem, připadne mu to jako
vyhozené peníze.
„Ale tak jim to darujme,“
dodal rezignovaně. Hlasování
mu pak dalo zapravdu. Pro
půjčování sekačky bylo jen
sedm zastupitelů, pro darování devět, což je v patnáctičlenném zastupitelstvu Petřvaldu
většina.

Linhartovy – V rámci příprav obchvatu Krnova a
úprav komunikace I/11-I/57 došlo v blízkosti Krnova
k jedné změně. „Na začátku března centgrální komise ministerstva dopravy projednala přeložku silnice
I/57 u Linhartov a schválila ji k realizaci. Jedná se o odstranění bodových závad v úseku takzvaných linhartovských zatáček, kde často dochází k dopravním nehodám. Pro zvýšení bezpečnosti by v těchto místech
mělo v budoucnu dojít k narovnání trasy,“ upřesnil
místostarosta Krnova Michal Brunclík (ČSSD). Tyto
a další informace byly prezentovány na valné hromadě Sdružení pro výstavu komunikace I/11-I/57. Mimo jiné schválila vstup nového člena – firmy Swietelsky stavební, s. r. o. –, do sdružení.
(frk)

Seminář pro začínající podnikatele
Ostrava, Opavsko – Pokud jsou v opavském regionu
zájemci o podnikání a nevědí, jak na to, mohou zdarma
využít Seminář pro začínající podnikatele. Uskuteční
se 12. května v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v ulici Chittussiho 10. V programu
budou informace ohledně budování značky, finančního plánování i propagace na internetu a na sociálních
sítích. Pro mnohé z účastníků bude zajímavá i možnost
setkat se s osobnostmi českého podnikání a osobně s
nimi konzultovat svůj nápad nebo případně probrat
konkrétní problémy. Zájemci o seminář se mohou přihlásit na webu: www.rozjezdy.cz/seminare/registrace/aždonaplněníkapacity.
(jih)

Muzeum zaplní starověký Egypt
Bílovec – Muzeum v Bílovci bude hostit další zajímavou výstavu. Tentokrát se v něm zabydlí výstava sběratele a cestovatele Jána Hertlíka, nesoucí název Egypt
– dar Nilu. Výstava začne v pátek 15. dubna a návštěvníci si ji budou moci prohlédnout až do konce července.
V podkroví budou k vidění sochy vládců a bohů, busty
panovníků, plastiky, obrazy a umělecká díla, jež navodí atmosféru starověkého Egypta. Novou výstavu doplní i několik dalších doprovodných akcí. Arnošt Vašíček přijede 2. května s přednáškou o záhadách Egypta, profesor Miroslav Verner přiblíží 10. května výzkumy českých egyptologů v Egyptě a Súdánu, v dalších dnech představí Jindra Planková knižní kulturu a
písemnictví starověkého Egypta a Karla Vyměťalová
bude besedovat o putování Egyptem v dějinách. Do Bílovce přijede v červnu i planetárium s projekcí filmu
Hvězdy faraonů.
(sim)

Přichystají přednášku o teologii
Frýdek-Místek – Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá další přednášku, která se bude konat v
úterý 19. dubna od 17.30 hodin v malém sále Lidového
domu ve Frýdku-Místku. Na téma K čemu je dobrá v
dnešní době teologie? bude přednášet Petr Dvořák, který studoval filozofii na Masarykově univerzitě v Brně
a na UK v Praze. V současnosti je vedoucím oddělení
pro studium antického a středověkého myšlení Filozofického ústavu Akademie věd ČR a odborným asistentem na Katedře filozofie a patrologie CMTF UP Olomouc. Byl oceněn Wichterleho prémií AV ČR. V době,
kdy vzorem vědeckosti disciplíny jsou různé přírodní
vědy, jejichž užitečnost je zřejmá, by se mohlo zdát, že
teologie vědou není. Nečiní žádné empiricky testovatelné předpovědi, takže její efekt také není zřejmý. Přírodovědci se v základních principech shodnou, zatímco různá náboženství si odporují. Snad proto se říká, že
fakta o skutečnosti poznávají rozumové vědy – a náboženství je spíše věcí hodnot, srdce a smyslu.
(sru)

Rekreační běh se psem v Bohumíně
Bohumín – Už 3. ročník Bohumínského canicrossu,
sportovní akce pro širokou veřejnost se koná v sobotu
16. dubna v areálu Gliňoč v Bohumíně-Skřečoni. Zapojit se může každý, kdo má psa, případně si může (zejména děti) domluvit jeho zapůjčení na místě. Canicross
spočívá v běhu společně se psem. Canicrosař má kolem
pasu speciální běžecký sedák a je se psem spojený pomocí pružného speciálního vodítka. Pes má speciální
postroj. „Jde nám hlavně o to, aby si tento sport vyzkoušelo co nejvíce lidí, Bohumínský canicross je otevřený všem,“ říká organizátor a závodník psích spřežení Martin Urbančík. Prezentace budou probíhat od
8.30 do 9.30 hodin, první start je naplánován na 10. hodinu. Závodníci se letos registrují přes portál
http://goo.gl/forms/sBXZNxC8Fv. Přihlášky posílejte
do 13. dubna. Pes musí být starší jednoho roku. Připraveny jsou také ukázky psích agility, ukázky dogdancingu (tanec se psem) a fresbee (létající talíř).
(toj)
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