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Zprávy z měst
Krátce
HRABYNĚ

Policisté mají novou
služebnu
Nová policejní služebna funguje
od minulého týdne v areálu Rehabilitačního centra v Hrabyni. Po reformě policie k začátku minulého
roku totiž v této oblasti policejní
místnost chyběla – a tak se ji Policie ČR rozhodla zřídit právě v Hrabyni. „Bude se zde střídat několik
opavských policistů, kteří budou
připraveni v případě narušení veřejného pořádku a občanského soužití sjednat nápravu a případnou
dokumentaci této trestné činnosti
a protiprávního jednání bude zajišťovat 7 policistů,“ řekl policejní
mluvčí René Černohorský.
(jal)
HLUČÍN

Výstava představí
originální šperky
Výstava autorských šperků pro
ženy začíná zítra ve čtyři hodiny
odpoledne v hlučínském zámku.
Originální výrobky představí autorka výstavy Lenka Hudečková. Výstava potrvá do 5. září. Ještě do
13. června mohou návštěvníci zámku současně zhlédnout i výstavu
umění a motocyklů akademického
sochaře Miroslava Rybičky.
(jal)
LUDGEŘOVICE

Obec získala dotaci
na kanalizaci
Nejpozději na jaře příštího roku začne v Ludgeřovicích výstavba
splaškové kanalizace. Na dlouho
plánovaný projekt se obci podařilo
získat dotaci od státu. Ten obci na
kanalizaci přispěje 408 miliony korun, což představuje 90 procent
uznatelných nákladů. Kanalizace
by měla být hotova nejpozději na
podzim roku 2013.
(jal)
OPAVA

Jan Kunze pokřtí
cédečko
Na inspirativní večer protkaný hudbou a poezií mohou v sobotu
12. června ve 20 hodin zavítat lidé
do Café Evžen v Lepařově ulici
v Opavě. Uskuteční se tam křest nahrávky hudebně-recitačního projektu mladého opavského umělce
Jana Kunzeho. Akce se navíc bude
účastnit i čerstvý držitel Ortenovy
ceny Jan Těsnohlídek či básník David Bátor. Nové album se jmenuje
Hlavně nepanikař a v sobotu bude
prezentováno naživo.
(jal)

Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Úterý: Nový Jičín, Příbor,
Kopřivnice, Fulnek, Frenštát

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Hráze proti vodě stále chybí
Vydatné deště v minulém týdnu prokázaly účinnost protipovodňových opatření. Na některých místech však stále nejsou dostatečná
OPAVA Už několikrát se lidem v Malých Hošticích osvědčila nedávno
vybudovaná protipovodňová opatření. Naposledy minulý týden, když
voda zaplavovala okolní obce na
Opavsku a hrozila i jim. Díky komplexu opatření dokázali situaci
zvládnout. Stejně tak při velké vodě
pomohl minulý týden i vloni dokončený Otický příkop.
Například ve Vávrovicích jsou
ale protipovodňová opatření zatím
jen na papíře. Naštěstí je tentokrát
voda příliš nezasáhla.
Kdyby v Malých Hošticích nestála protipovodňová hráz, vytopila by
voda zřejmě desítky lidí. „Kolem
hráze je 36 domů, které byly v roce
1997 i dříve vždycky vytopené. Díky
hrázi, ale i díky celému našemu
komplexu protipovodňové ochrany

minulý týden nedošlo k žádnému
zatopení a žádným škodám,“ říká
starosta Malých Hoštic Stanislav
Kubesa.

Hráz je ochránila už dvakrát
Zhruba 1 300 metrů dlouhou hráz
tam postavili asi před pěti lety. Jak
starosta říká, poprvé je ochránila
v roce 2007, v uplynulých dnech
pak podruhé. „Hráz ale není jediné
opatření, které jsme proti povodním udělali. Máme tady ještě dvě
přečerpávací šachtice, které zachycují veškerou vodu z obce, vybavili
jsme se pěti výkonnými čerpadly
a máme pět mužstev dobrovolných
hasičů,“ dodává starosta s tím, že
to vše minulý týden zužitkovali.
„Bylo to šedesát hodin intenzivní
práce, abychom lidi od vody zachrá-

nili, ale zvládli jsme to.“ Vodu tak
odčerpávali ze sportovního areálu
a pomáhali také asi deseti domácnostem, které zaplavila horní voda.
„Odčerpávali jsme jim sklepy. Podorniční vrstva je tam totiž jílová –
a tak voda po půdě sjede a nateče
jim do domů. Tam nejde jinak pomoci, chce to vždycky odčerpávat.“
Podobně také v Kylešovicích
v minulých dnech zužitkovali nedávno vybudovaný Otický příkop.
Když se na poli v blízkosti ulice Na
Pomezí vytvořila laguna, dobrovolní hasiči ji přečerpávali právě tam.
Zabránili tak tomu, aby se voda nerozšířila do obytné zástavby.
Například ve Vávrovicích ale protipovodňová ochrana stále schází.
Lidé tam proti vodě nejsou chráněni prakticky vůbec, a tak se poměr-

ně často potýkají se záplavami. Minulý týden se jim naštěstí vyhnuly.
Stavbu protipovodňové hráze tam
už ale naplánovanou mají, měla by
se začít stavět příští rok. Jenže zatím to moc jisté není. Plán totiž naráží na nesouhlas některých místních lidí.

Povodně snad jednání urychlí
Obci zatím chybí šestnáct podpisů
od vlastníků nemovitostí, kteří nedali předběžný souhlas s prodejem
části svého pozemku, jenž je nutný
pro výstavbu hráze. Jednání tam
probíhají intenzivně, naposledy se
na začátku minulého týdne sešlo vedení městské části i zástupci Povodí Odry s místními lidmi. „Myslím,
že lidé byli spokojeni s tím, že dostali dostatek informací. Na nás teď je,

abychom s občany, kteří nesouhlasili, nejlépe za účasti někoho z Povodí Odry, projednali jejich námitky,“
řekl starosta Vávrovic Jaroslav Černý a dodal: „Kolikrát se nejedná
o to, že by pozemek nechtěli prodat, ale chtějí třeba hned peníze,
nebo směnu pozemku, nebo chtějí
odkoupit větší část mezi hrází a řekou…“ Aby ale dosáhli na přislíbené finance, musejí si s vyjednáváním s místními pospíšit. „Máme
čas do roku 2014, ale stavební řízení trvá dlouho, takže času je málo,“
dodal.
Sousední Držkovice nebudou
před vodou ochráněny asi nikdy.
Bydlí tam 130 lidí a jediná možnost,
jak je ochránit, je vystavět kruhovou hráz. To je nákladné – a proto
nerealizovatelné.
Iva Jalůvková

Kouzlo křehkých motýlích křídel ovládlo arboretum
NOVÝ DVŮR V kouzelném světě pestrobarevných motýlů z různých
koutů světa se ocitne ten, kdo
v těchto dnech zavítá do Arboreta
v Novém Dvoře. Pracovníci arboreta tam totiž i letos připravili výstavu živých cizokrajných motýlů.
„Máme tady motýly ze Střední
a Jižní Ameriky, z Afriky, Indomalajsie včetně Austrálie. Jedná se výhradně o tropické motýly,“ říká autorka expozice Věra Hončová
s tím, že jde o vizuálně atraktivní
motýly.
K vidění je kolem padesáti druhů motýlů, které člověk v našem
podnebném pásu nemá šanci
zhlédnout, protože se tady nevyskytují. Dohromady by se během
měsíce mělo v arboretu vystřídat
na tisíc motýlů. Mnozí se totiž dožívají jen pár dnů – a tak je nutné pozoruhodnou výstavu obměňovat.
„Návštěvníci se tu například mohou seznámit s významnými světovými škůdci, jako je soví motýl Caligo. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších škůdců banánů,“ dodává Hončová a ukazuje na asi dvaceticentimetrovou housenku.
Co se týče rozměrů, zajímavý je
i motýl Attacus atlas z Indomalajské oblasti. Jedná se totiž o jednoho z největších motýlů na světě.
Rozpětí jeho křídel dosahuje třiceti centimetrů.

Škála barev V arboretu je k vidění kolem padesáti druhů motýlů, které člověk v našem podnebném pásu nemá šanci vidět.
Motýli si prý nejraději pochutnají na nakrájených melounech, přezrálých banánech a pomerančích.
„Jsou však i tací, kterým tyto potravní požitky v jejich krátkém životě nic neříkají, protože nemají

vyvinuty zažívací orgány. O to je jejich prezentace na výstavě složitější. Vyžadují vysokou vzdušnou vlhkost prostředí, až devadesát procent, a vysokou teplotu – přes třicet stupňů Celsia. Jejich veškerá

Akce Na soutoku letos v olympijském duchu
KYJOVICE (jal) Všechny děti a jejich rodiče, jež mají rádi zábavu
a přitom rádi podpoří dobrou věc,
by neměli chybět v sobotu v Kyjovicích. V tamní zámecké zahradě
se totiž uskuteční pátý ročník akce
Na Soutoku, která spojuje svět
zdravých a handicapovaných dětí
a jež se letos ponese v olympijském duchu.
Na děti i dospělé tu v tento den
čeká spousta soutěží, sportovních
výkonů či vystoupení divadel i zná-
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mých osobností. V odpoledním
programu se mohou těšit například na Václava Neckáře, Kamila
Střihavku, finalistu hudební soutěže Radegast líheň 2010 kapelu
FiHa či finalistku SuperStar 2009
Markétu Konvičkovou. Jak střílet
z luku zase dětem poradí bronzová medailistka na paralympiádě
v Pekingu Markéta Sidková.
„Program se snažíme vždy naplnit lidmi, kteří do dětského světa
skutečně něco přináší, ne jen na

něm parazitují. Každý rok máme
jiné téma. Letos, v úspěšném
olympijské roce, je to sport, výdrž,
neuhnout, překonat sám sebe...“
říká za pořadatele Dalibor Klapuch.

Pomohou také dětem
Výtěžek akce, kterou pořádá Nadace Patrik dětem společně s obcí Kyjovice, bude určen na řadu prospěšných projektů. „Jedná se například o služby osobních asisten-

tů, zkvalitnění vzdělání specialistů pracujících s handicapovanými
dětmi, nákup speciálních pomůcek, podporu volnočasových aktivit handicapovaných a další,“ dodává Klapuch.
Akce se uskuteční od 10 do
22 hodin. První část do 14 hodin
bude na hlavním pódiu patřit dětem, v druhé části od 14 hodin se
představí pozvané osobnosti.
Mimo to čeká návštěvníky bohatý
doprovodný program.

energie načerpaná z přeměny
z kukly směřuje k jedinému cíli,
a to co nejrychleji najít partnerku
a založit nové potomstvo,“ uvádějí
autoři výstavy. Návštěvníci mohou
navíc pozorovat na vystavených
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kuklách i samotné líhnutí motýlů.
„Je to velký přírodní zázrak a přináší ponaučení i zážitek.“
Výstava je přístupná do konce
června od 9 do 16 hodin.
Iva Jalůvková

Oční oddělení nemocnice
se představí veřejnosti
OPAVA (jal) Po obrovském zájmu
v loňském roce připravuje i letos
Slezská nemocnice v Opavě Den
otevřených dveří na očním oddělení. Uskuteční se ve středu 9. června od 13 do 19 hodin.
Zájemci kromě samotné prohlídky oddělení mohou získat
řadu důležitých informací o zeleném zákalu. A to jak o možnostech
jeho záchytu, tak také o včasné dia-

gnostice a léčbě. „Lidé budou mít
také možnost bezplatného změření nitroočního tlaku, nebudou chybět informace o věkem podmíněné makulární degeneraci, možnostech její diagnostiky, prevenci a léčbě,“ řekl mluvčí nemocnice Daniel
Svoboda.
Oddělení po nedávné rekonstrukci patří mezi špičková pracoviště opavské nemocnice.

Vaším objektivem Největší české fotoalbum na internetu rajce.net pokořilo za pět let existence magickou hranici 200 milionů snímků. Dnes přinášíme fotografie uživatele fotojarinko@seznam.cz z výměny vysílače na Lysé Hoře
Důležitá je přesnost Montér navádí za
pomoci vysílačky jeřáb, na kterém je
zavěšena vysílací část. Ta bude schopná
přenášet digitální televizní signál.

Dosloužil Střední díl starého vysílače míří po třiceti letech
služby k zemi za použití sedmdesátitunového výsuvného
jeřábu.

Téměř hotovo Jeřáb, který byl nejspíše
V akci Náročnou práci ve výškách provedli
pracovníci Hutních montáží.

nejtěžším strojem, který do této výšky
vystoupal, umisťuje poslední díl.
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