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Legendární zbojník Ondráš 
se stal nově maskotem Beskyd. 
Přes metr vysoká postavička 
provází hravou formou poho-
řím hlavně děti, s  její pomocí 
mohou hledat poklad. 

„Přemýšleli jsme, jak zabavit 
děti v  Beskydech, aby to bylo 
současně zajímavé i pro dospě-
lé. Zároveň jsme chtěli připo-
menout působivý příběh, který 
k našim horám patří,“ vysvětli-
la ředitelka Destinačního man-
agementu turistické oblasti Be-
skydy–Valašsko Monika Kon-

vičná s tím, že Ondráš nepobíhá 
po Beskydech jen tak. 

Je s  ním spojena hra, která 
spočívá ve sbírání Ondrášo-
vých dukátů. Děti je hledají na 
nejrůznějších místech podle 
cestovatelské mapy, sbírají je 
a v  infocentrech je mohou vy-

měnit za Ondrášův poklad 
v  podobě užitečných upomín-
kových předmětů. 

Kdo při tom narazí na posta-
vičku Ondráše a  vyfotí se 
s  ním, má šanci vyhrát dvou-
denní pobyt v  Beskydech pro 
čtyřčlennou rodinu. „Stačí fot-
ku sdílet na Facebooku nebo ji 
poslat na náš e-mail a počkat si 
na slosování, které se uskuteční 
během prázdnin hned dvakrát. 
To první už 23. července,“ pou-
kázala Monika Konvičná. 

 (plk)

Maskotem Beskyd se stal zbojník Ondráš

Miloslav Hradil

Zaniklou osadu Zastávka 
u  Uhelné na Jesenicku se roz-
hodla do konce července oživit 
skupina čtrnácti dobrovolníků 
ze sdružení dobrovolných akti-
vit Inex a  místní organizace 
Hnutí Brontosaurus Jeseníky. 
Začali tu v  rámci takzvaného 
workcampu mj. pracovat na za-
hrádce, kosit trávu a  vybudují 
zde turistický přístřešek.

Vedle fyzické práce budou 

mít dobrovolníci možnost se 
setkat s místní komunitou a na-
hlédnout do lidových tradic 
Speciální částí celé akce bude 
Folklorní kosení. 

„Jedná se o  pracovní a  kul-
turní festival, jehož cílem je 
upozornit na lidové tradice 
a  potřebu ochrany přírody,“ 
uvedla vedoucí workcampu 
Dominika Mažgútová. „Setká-
ní s  obyvateli regionu považu-
jeme za jeden z klíčových bodů 
projektu. Chceme poznat nové 

kultury a nahlédnout do problé-
mů této oblasti,“ doplnila. Ve 
volném čase na dobrovolníky 
čekají výpravy do okolí a  po-
znávání Rychlebských hor. 

Zastávka byla naposledy 
obývaná před 70 lety. Pokusy 
o  osídlení osady nedopadly 
úspěšně. Zůstalo tu jen několik 
starých ovocných stromů 
a z dob předcházejících dobro-
volnických aktivit přírodní do-
mek zvaný Hobitín. Ten po-
slouží účastníkům workcampu.

Chtějí oživit bývalou osadu
Aleš Fuksa 

Spíše pesimistické vyhlídky 
s nárůstem kalamitního kůrov-
cového dřeva mají lesníci zlín-
ských městských lesů v lokalitě 
Tlustá hora.

Jen v roce 2019 museli kvůli 
kůrovci vykácet 6500 plnomet-
rů smrkového dříví, což je té-
měř dvojnásobek ročního limi-
tu těžby stanoveného před ka-
lamitou. 

A v letošním roce jen od led-

na do května vytěžili dalších 
asi 2750 plnometrů kůrovcové-
ho dříví.

„Zároveň s  těžbou zajišťuje-
me i pěstební práce. K zalesně-
ní jsme od loňska použili přes 
41 tisíc nových stromků, pře-
vážně buků a dubů. Daří se též 
obnovovat les bez umělé výsad-
by,“ přiblížil Bedřich Landsfeld 
(STAN), náměstek zlínského 
primátora pro životní prostředí.

Městské lesy využívají k ob-
nově porostů přirozeného 

zmlazení, a to na necelých pěti 
hektarech plochy. „Přirozeně 
se velmi dobře zmlazuje buk, 
javor, částečně i dub a v malém 
měřítku i jasan,“ podotkl Land-
sfeld.

Vznikem rozsáhlých pasek 
na mnoha místech zůstaly v po-
rostech nestabilní stěny, ná-
chylné k  vývratům a  zlomům. 
Odbor městské zeleně upozor-
ňuje návštěvníky lesa, aby za 
bouřky a  větru do lesa vůbec 
nechodili. 

Kůrovec potrápí i Zlín

Na využití nových slitin při 
léčbě zlomenin a úrazů se zamě-
řili vědci z  Centra pokročilých 
inovačních technologií (CPIT) 
Vysoké školy báňské – Technic-
ké univerzity Ostrava. Jejich ná-
pady by se mohly objevit v me-
dicínské praxi do dvou let. 

Do projektu zaměřeného na 
zvýšení úspěšnosti komplikova-
ných traumatologických operací 
jsou zapojeni i výzkumníci a vý-
vojáři z  Japonska. „Pracujeme 
mj. na tom, aby implantáty nebo 
fi xátory, tedy všechny tvrdé čás-
ti, které se dávají při zlomeni-
nách kostí nebo úrazech, byly 
lehčí a  pevnější. K  tomu potře-
bujeme vynikající slitiny,“ vy-
světlil ředitel CPIT Bohumír 

Strnadel. Důležité je i  to, aby 
slitiny tělo pacienta neovlivňo-
valy.

Podle Strnadela využívají ost-
ravští vědci vlastní biomecha-
nickou laboratoř a  zkušenosti 
lékařů z Kliniky úrazové chirur-
gie Fakultní nemocnice Ostrava. 
„Budujeme společné pracoviště 
pro špičkovou léčbu zlomenin 
s  komplexní biomechanickou 
analýzou pohybu a  vyšetřením 
pohybového aparátu včetně ná-
vrhu rehabilitačních postupů,“ 
prozradil ředitel Strnadel. 

Na projektu spolupracují i Lé-
kařská i Přírodovědecká fakulta 
Ostravské Univerzity a  fi rmy 
Ortopedická protetika Frýdek-
-Místek a Medin.  (plk)

Zlepšují léčbu zlomenin 

Denisa Doležalová

Unikátní sad starých slez-
ských odrůd, který vloni vznikl 
v Krnově na Bruntálsku, se daří 
dále rozšiřovat. V  takzvaném 
genofondovém sadu ovocných 
dřevin Krnovska přibyly i odrů-
dy jabloní a  hrušní z  Osoblaž-
ska.

„Ty odrůdy krnovské už jsme 
měli vypěstované, byly lépe 
zdokumentované. Ale osoblaž-
ské odrůdy se dokončily až le-
tos na jaře, kdy jsme na podno-
že dali rouby, které jsme na 
Osoblažsku posbírali v  únoru. 
Kolegové to tam objeli a vybrali 
si zajímavé odrůdy jabloní 
a  hrušní,“ vysvětlil Právu Lu-
káš Matela ze spolku Slezské 
odrůdy, který za vznikem sadu 
společně s  městem Krnovem 
stojí. 

Sad má podle něj dva cíle, 
kromě vzniku fondu odrůd jab-
loní a hrušní Krnovska a Osob-
lažska chtějí zachránit vzácný 
biotop extenzivního sadu, který 

už z české krajiny bohužel mizí. 
„Protože ekonomičtější jsou ta-
kové ty špalíry těch sadů, které 
se projíždějí traktůrky, a  stále 
dokola se ty stromy stříkají. To 

u  nás nenajdete,“ pousmál se 
Matela.

V současnosti se tak sad sta-
rých slezských odrůd v Krnově 
pyšní už stovkou ovocných stro-

mů, z  toho je 50 jabloní a  50 
hrušní. „Máme zde už 70 růz-
ných odrůd. Z  Osoblažska je 
tam asi desítka odrůd, u kterých 
zatím nikdo neví, co jsou vlast-

ně zač. Je to něco, co se u nás 
vůbec nepěstovalo. Někdo si to 
prostě dovezl kdysi ze zahraničí 
a  na zahradě mu to úspěšně 
rostlo třeba sto let. To vše se te-

prve uvidí. Vše dokumentuje-
me,“ líčil Matela.

Lidé zde tak například na-
jdou Sudetskou renetu, Jader-
ničku moravskou či Děkanku 
Robertovu. Sad leží na ploše 
180 x 95 metrů v lokalitě Horky 
v krnovské Chomýži. Je součás-
tí pastevního areálu s  dalšími 
dvěma loukami, na nichž se da-
ří vzácné fauně a fl óře.

Tento týden se dobrovolníci 
spolku pustili do sekání luk. 
„Až nás překvapila ta druhová 
pestrost a  to, kolik botanicky 
vzácných rostlin a  hmyzu zde 
roste a  žije. Například jsou tu 
orchideje, mečíky, kosatce, ná-
prstníky, ale i hadilka či hladýš 
pruský,“ vyjmenoval Matela. 

Dodal, že u nich senoseč za-
číná až v  červenci právě pro 
ochranu těchto vzácných druhů.

„Sečeme až po jejich odkvě-
tu, narozdíl od zemědělců, ti 
sečou v květnu, protože jim jde 
o kvalitní seno, což je před roz-
květem bylin. U  nás je to na-
opak,“ usmál se muž. 

Všichni nyní budou čekat, 
jak se stromům v  novém sadu 
bude dařit. „Jsou zde stromy 
dlouhověké a  vysokokmenné, 
které plodí zpravidla od desáté-
ho roku. Není žádoucí, aby plo-
dily dříve. Je třeba, aby tu svou 
energii nejprve daly do tvorby 
kmene a kostry, ne do plodů. Ať 
jsou z nich vitální stromy. Tak-
že na plody si chvíli počkáme,“ 
shrnul Matela. 

Sad slezských odrůd se rozšiřuje

Do senoseče se v sadu starých slezských odrůd tento týden zapojilo na 20 dobrovolníků, kteří v blízkosti luk spí ve svých stanech. 
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Chceme mj. 
zachránit vzácný 
biotop extenzivního 
sadu, který už 
z české krajiny 
bohužel mizí

Lukáš Matela

■  Fond podpoří 
mladé vědce

Nadační fond Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci podpoří 
částkou 670 tisíc korun bádání 
šesti mladých vědeckých talen-
tů z  Olomouce. S  žádostmi 
uspěli studenti z přírodovědec-
ké, lékařské, fi lozofi cké a cyri-
lometodějské teologické fakul-
ty. Například Helena Pipová 
z  fi lozofi cké fakulty využije 
příspěvek na výzkum závislosti 
na jídle a  vztahu k  jídlu. pořil 
51 projektů, na které studenti 
získali více než 3,5 milionu 
korun.   (mhr)

■  Pomohli 
neziskovkám

Téměř 600 tisíc korun dostali 
v  rámci tzv. zaměstnaneckých 
grantů pro 20 neziskových or-
ganizací na severu Moravy a ve 
Slezsku dobročinně aktivní za-
městnanci Skupiny ČEZ. Pení-
ze z Nadace ČEZ tak pomohou 
mj. rozšířit pojízdnou kavárnu 
Mental Café o prodej kopečko-
vé zmrzliny, obnovit skautské 
táborové základny, opravit al-
tán v areálu TJ Sokol Rychvald 
na Karvinsku či nakoupit 
osvětlení pro amatérské diva-
dlo, ale i nová lana a karabiny 
pro malé horolezce z  Karviné 
a  dresy pro mladé ostravské 
basketbalistky.  (plk)

POLICIE NA VODĚ. Do celorepublikové akce Bezpečně u vody se zapojili i uherskohradišťš-
tí policisté. Spolu se Státní plavební správou Přerov vypluli na řeku Moravu. „U vůdců plavidel 
se kontrolovaly doklady, dodržování vodního zákona a zákona o vnitrozemské plavbě a zda ne-
jsou pod vlivem alkoholu. Všichni dostali leták s informacemi, jak se chovat u vody a jak se 
nestát obětí zloděje,“ řekla policejní mluvčí Milena Šabatová. (JR)
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S  postavičkou beskydského 
maskota zbojníka Ondráše se 
mohou děti vyfotit a díky foto-
grafi i vyhrát dvoudenní pobyt 
pro celou rodinu.


