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

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

Pátek: Ostrava

ČTVRTEK 10. ČERVNA 2010
WWW.IDNES.CZ
Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

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

Tůma: Mezi
vzácné nálezy
patří výbava
koně a jezdce

Návštěvníci se budou v hradišti
dívat archeologům pod ruce

ČESKÝ TĚŠÍN (kas) Povolání archeologa má pro většinu lidí nádech tajemství a romantiky. Archeolog Muzea Těšínska Ondřej Tůma popsal,
jak takový výzkum vypadá v oblíbené turistické atrakci, Archeoparku
v Chotěbuzi.

V Archeoparku Chotěbuz stráví v rámci praxe léto
mladí archeologové ze Slezské univerzity v Opavě.
Ti zde provedou takzvaný předstihový výzkum
k dostavbě prvního předhradí.
CHOTĚBUZ
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Každý rok navštíví archeopark
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přes 17 tisíc návštěvníků. „Hradišbohaté na nálezy. Například loni
tě je otevřeno sezonně, do konce
se zde našly kosterní pozůstatky
června pouze o víkendech a přes
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týden na objednávky větších skunejspíš uhořela při požáru v jedepin. V letních měsících je otevřeno
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Krátce

Podle čeho se hledá takové archeologické naleziště?
O tomto hradišti pochází první
zmínky už z poloviny 19. století, badatelé si všimli pozůstatků valů
a příkopů, mezi nimiž je rozdíl až
osmi metrů.

Nejen pro děti Archeopark v Chotěbuzi nabízí návštěvníkům spoustu zajímavých doprovodných akcí. Zájemci
si mohou také vyzkoušet střelbu z luku na repliku historického terče.
ných návštěv nabízí také speciální
programy pro děti. Možnost pohledu do historie využívá také nejbližší Základní a mateřská škola Chotěbuz.
„V archeoparku jsme byli už dvakrát. Dětem se nejvíce líbilo střílení z luku a také paní učitelky si to
pochvalovaly. Zajímavé také bylo

mletí obilí a úspěch měly i dobové
domečky,“ popisuje výlet ředitelka
školy Jiřina Rechtoríková.
„Myslím, že to je největší turistická atrakce tady v okolí. Několikrát jsem tam už byl. Nechodím nijak pravidelně, ale většinou využívám víkendů, kdy se tam konají
nejrůznější vystoupení, například

Senioři úspěšně dokončili studium

HAVÍŘOV

Nemocnice usnadní
orientaci v areálu
Nemocnice Havířov začala budovat nový orientační systém. Chce
zjednodušit cestu pacientů na oddělení. Jednotlivé pavilony jsou už
označeny plechovými tabulkami
s názvy, stejně tak i oddělení a ambulance. Minulý týden v areálu přibyly i dvě velké orientační tabule.
Nemocnici čeká ještě označení budov velkými písmeny.
(kas)
KARVINÁ

Protihluková vyhláška
přinesla první stížnost
Od polovičky května platí v Českém Těšíně protihluková vyhláška.
Hned první víkend řešili strážníci
několik stížností ze strany obyvatel. Na hluk u souseda si v sobotu
stěžoval obyvatel Českého Těšína.
Zákaz ale platí jen v neděli pro používání sekaček, křovinořezů a pil
od půlnoci do devíti hodin a od třinácti hodin do půlnoci.
(kas)

HAVÍŘOV (kas) Pětašedesát seniorů si včera přebralo z rukou primátora Havířova Františka Chobota
vysvědčení o ukončení studia.
Po čtyřech semestrech výuky od
roku 2008 tak starší lidé včera slavnostně ukončili Univerzitu třetího
věku. Na Vysoké škole sociálně-správní, Institutu celoživotního vzdělávání se mimo jiné zdoko-

nalovali ve výpočetní technice, angličtině, němčině, psychologii, sociální politice a finančním poradenství.
„Studium seniorům nepřináší
jen poučení, ale také zábavu a možnost setkat se při studiu se svými
vrstevníky. Naši studenti se setkávají i mimo dobu vyučování, chodí
na kávu nebo si objednávají výlety.

Učí se, jak pracovat s počítačem,
internetem a e-mailem, aby byli in
a mohli snadněji komunikovat se
svými dětmi a vnoučaty,“ popisuje
přínos studia Jana Pondělíčková
z havířovského magistrátu.
V Havířově se senioři vzdělávají
už od roku 1999, kdy byl vyhlášen
Rok seniorů. Od té doby osvědčení
získalo už 415 studentů.

Malou cyklistku srazil nákladní vůz
HORNÍ SUCHÁ (kas) Zraněná jedenáctiletá cyklistka a dvě sražené
děti, to je účet za posledních šest
teplých dní. Teplé a slunečné počasí láká lidi nejen k procházkám, ale
i k výletům na kole. S přibývajícími
cyklisty ve městech ale také narůstají nehody a zranění malých dětí.
Mladá dívenka si předevčírem
vyjela v Horní Suché na projížďku
na kole. Při jízdě po vedlejší silnici
nedala ale přednost v jízdě. V tu
chvíli po hlavní silnici projížděl ři-

dič nákladního automobilu, který
už nestihl srážce zabránit a dívku
srazil.

Policie: Ani jeden z cyklistů
neměl přilbu
O dvě hodiny později v Havířově
se sedmnáctiletý mladík při jízdě
na horském kole střetl s tříletým
chlapcem. Dítě naštěstí utrpělo
pouze drobná poranění, muž ale
při dechové zkoušce nadýchal 0,07
promile.

Také o víkendu se stala podobná nehoda, tentokrát na parkovišti
před hypermarketem v Českém Těšíně. Čtyřiapadesátiletý muž zde
srazil osmileté děvčátko, které kolem něj procházelo za ruku s maminkou.
„Ani jeden z cyklistů neměl přilbu, přitom ta zabrání až osmdesáti
pěti procentům úrazů hlavy,“ nabádá k nošení přilby tisková mluvčí karvinské policie Zlatuše Viačková.

Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

dobové boje,“ vysvětluje starosta
obce Chotěbuz Martin Pinkas.
Nejbližší akce nazvaná Jantar,
sůl a koření cestou veze spřežení
nabídne zájemcům zejména vystoupení šermířské historické skupiny Tizon plné ukázek ze života
Slovanů.
Kateřina Smužová

Během archeologických výzkumů jste v Chotěbuzi našli spoustu
cenných předmětů, který z nich
byl ten nejvzácnější?
Nejcennější, to se nedá tak říct,
těch věcí je hodně a těžce se to hodnotí. Zajímavá je například kolekce
železných nástrojů, která se našla
v 90. letech minulého století. Jedná
se o výbavu koně a jezdce, našly se
například ostruhy, udidlo, třmen
nebo železná sekera. Nalezli jsme
také bronzové šperky – náušnice
a fragmenty prstenů – nebo odkryli
další železné předměty jako železné kopí, další sekeru, nůž atd.
Zájemci o historii by si jistě nalezené předměty rádi prohlédli.
Jsou k vidění přímo v archeoparku nebo také na jiných místech?
Většinou jsou ve stálé expozici Muzea Těšínska v Českém Těšíně, ale
v současné době jsme je propůjčili
na výstavu v Příboře.

Vodáci v akci Plavidlo vymění
výjimečně řeku Odru za Olši
BOHUMÍN (kas) Pravidelná akce Plavidlo 2010 letos má pro české a polské vodáky zajímavou novinku. Zatímco v minulých letech trasa vedla pouze po Odře, letos mají jedinečnou možnost splavit řeku Olši.
V pátek už popáté v deset hodin
vyplují milovníci vody a peřejí od
silničního mostu ve Věřňovicích.
Cílem cesty bude polská obec Zabelkowa, kde stéká Olše do Odry.
V minulých letech zejména polští vodáci pokračovali dál, letos ale
sjezd ukončí právě tam. Odra má
totiž vysokou hladinu vody, a tak
by plavba byla zejména pro začátečníky velmi nebezpečná.
„Úsek je dlouhý 7,5 kilometru
a prochází neobydleným územím
s nádhernou přírodou. Řeka je zde
bez překážek a má rychlý spád,
v lokalitě za Červínem čeká na
všechny vodáky krásná peřej. Každý aktivní účastník sjezdu obdrží
zcela nového Vodáckého průvodce Horní Odra, který mapuje včet-

ně kilometráží Odru od ústí Budišovky až po Januszkowice v Polsku, Moravici, Ostravici, Opavu,
Olši a polské řeky Rudu, Klodnici a
Gliwicki kanal,“ uvedl Lumír Macura, vedoucí organizačního odboru
bohumínské radnice.
Vodáků se na start přihlásilo
přes padesát. Nafukovací čluny
a rafty si mohou vypůjčit za symbolickou cenu sto korun, ale nesmí
vyjet bez plovací vesty. „V některých místech na trati je větší průtok vody, s vestou je to tedy daleko
bezpečnější,“ dodal Macura.
Doprava vodáků na start ve Věřňovicích a z cíle v Zabelkově zpět
je individuální.
Červnový sjezd Olše je součástí
projektu Řeky rozdělují, řeky spojují – vybudování nástupních míst
pro vodáky na Odře a Olši. Ten by
měla rozvíjet nejen partnerství
mezi Českou republikou a Polskem, ale také rozvíjet vodáckou
turistiku v kraji.

Vaším objektivem Největší české fotoalbum na internetu rajce.net pokořilo za pět let své existence magickou hranici 200 milionů snímků. Přinášíme fotografie z událostí v kraji, jak je zachytili někteří z jeho uživatelů
O nejtvrdšího hasiče Na náměstí ve
Štramberku se 29. května konala soutěž
hasičů TFA Štramberská trúba 2010.
Foto: karhol1@centrum.cz

Cirkus jinak Happening Akce!!! Černá louka se konal
30. května na podporu kandidatury Ostravy na titul
Evropské hlavní město kultury 2015. Foto: garganulka@seznam.cz

Krasavci Příznivci aut si dali sraz na TipCars
Tuning v Kopřivnici. Foto: petr.ptasnik@seznam.cz

Na motorce Den policie se uskutečnil
5. června v Ostravě-Hulvákách. K vidění
byla policejní technika i prezentace
výstroje policistů. romana.pantex@seznam.cz

