Školní statek čekají mohutné úpravy
je skutečně rozlehlý, bude potřeba jeho rozsah
budov zmenšit a využít s maximální efektivitou.
„Chceme mít menší počet stájí. Spousta z nich
je momentálně opuštěná a do budoucna není
v našich silách je zaplnit. Hodláme však vytvořit moderní podmínky pro chov skotu ostatních
kategorií zvířat tak, aby v rámci areálu žáci viděli
špičkové chovy a měli k tomu odpovídající studijní zázemí,“ mínil Arnošt Klein.

Zvenku pořád na úrovni, vevnitř to ovšem v některých případech
žádný šlágr není. Řeč je o Školním statku v blízkosti opavské
zemědělské školy, který má v budoucnu projít rozsáhlými úpravami.
PETR DUŠEK
Opava – Doby, kdy byl Školní statek chloubou
zemědělského vzdělávání České republiky,
dávno odvál čas. Řada budov chátrá a pro svůj
účel již nemohou být využity. Jak z toho ven?
Ředitel Masarykovy střední školy zemědělské
a Vyšší odborné školy Opava Arnošt Klein, který momentálně řediteluje i Školnímu statku,
dlouho přemýšlel nad plánem, jak celý areál
zrekonstruovat a hlavně maximálně využít
pro moderní praktické vzdělávání.
A opravdu se mu tento plán podařilo sestavit. Radou a také zastupitelstvem Moravskoslezského kraje byl projekt už také schválen
a doporučen k realizaci. Přestože původní
náklady byly navrhovány do 250 milionů
korun, veškeré úpravy a modernizace se

nakonec vejdou do 100 milionů. Jedná se
o peníze na modernizaci z evropských fondů.
„Jde o jeden z deseti velkých investičních
projektů v oblasti rozvoje vzdělávání, který
byl na kraji schválen. Doufám, že do listopadu nebo prosince bychom mohli realizovat
tvorbu rozsáhlé projektové dokumentace.
V tomto období bychom na realizaci chtěli
využít investiční peníze z evropských projektů. Od studií bychom se již konečně posunuli
k samotné realizaci,“ vyprávěl Arnošt Klein,
jenž na opavské zemědělce vykonává funkci
ředitele již dvanáct let.

Cílem je areál zmenšit
Zub času se na Školním statku podepsal
v míře větší než velké. Hlavně, když vezmeme

Moderní Garden centrum
ŘEDITEL Arnošt Klein má se Školním statkem
velké plány. Projekt byl už schválen a doporučen k realizaci radou a zastupitelstvem Moravskoslezského kraje. Foto: Deník/Petr Dušek

v potaz, že ještě před lety šlo o jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu u nás. Učebny
byly na špičkové úrovni, totéž platí o laboratořích a stájích. S postupem času se však situace
uvnitř statku začala měnit a dnes jsou mnohé
budovy úplně osiřelé. Vzhledem k tomu, že areál

Ředitel opavské zemědělky moc dobře ví, že
mít Školní statek moderní a funkční je výhodou
také pro samotnou školu. Ta má odloučená pracoviště například v Olomoucké ulici. Kdyby byly
k dispozici patřičné učebny a podmínky, nemuseli by se studenti ubírat směr město, ale místo
toho by zamířili prakticky jen o budovu vedle.
Navíc prodejem nepotřebného majetku získají
peníze na spoluﬁnancování projektu. „Z mnoha
hledisek by to pro školu bylo výhodnější. Hlavně
z toho důvodu, že by se nemuselo starat o budo-

vu v centru a využilo by prázdných prostor v areálu sousedního školního statku,“ pokračoval
dále. Velkou novinkou při úpravách statku by se
mělo stát také Garden centrum, které by mělo
být vybudováno v současném zastaralém skleníkovém areálu. „Zachovali a zmodernizovali
bychom jen dva skleníky. Zbytek by byl nahrazen areálem oddychu i vzdělávání v oblasti
zahradnictví s ukázkami různých využití zahradních rostlin, zahradními stavbami, bylinkovými
zahradami a podobně. Dokážu si představit,
že by se zde konaly přednášky, výstavy, ukázky
práce profesionálních zahradníků a tak dále.
Zkrátka moderní zahradnictví. Samozřejmě by
zde fungoval také prodej,“ upřesňoval Arnošt
Klein a na závěr ještě dodal: „Část peněz z projektů musíme vynaložit také na nákup moderní
zemědělské techniky, která je pro výuku nezbytná. Krásná a zcela naplněná zemědělská škola
a sousedství jednoho z mála existujících školních
statků jsou ideálním potenciálem tvorby centra zemědělského vzdělávání, které má v České
republice vzniknout.“

