
ČTVRTEK 23. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ4 B kraj moravskoslezský

ČESKÝ TĚŠÍN Nejsou – a nebudou.
Jesličky v Českém Těšíně město za-
vřelo už před dvanácti lety. Na in-
ternetových stránkách města se
však objevil příspěvek maminky,
která by v Českém Těšíně jesle při-
vítala.

„Myslím, že podobné zařízení
by mnoha maminkám přišlo vhod,
nejen kvůli zvolení kratší délky ro-
dičovské dovolené na dva roky, ale
hodně by to usnadnilo zvládnutí
běžných povinností,“ píše mamin-
ka na webu města.

Uršula Chrástecká, vedoucí soci-
álního odboru z Městského úřadu
Český Těšín, mamince odpovědě-
la, že jesle ve městě nebudou, pro-
tože o ně není dost velký zájem.

„Provozování jeslí je navíc pro
město finančně náročné. Nyní
o jeslích neuvažujeme,“ odpovídá
a mamince nabízí náhradní řeše-
ní: děti mladší tří let je možné
umístit do mateřské školy, a to po
předchozí dohodě s ředitelkou
nebo ředitelem školy.

„Máme tři mateřinky, ve kte-
rých je 97 dětí, mezi nimi několik
dvouletých,“ reaguje Marek Grycz,
ředitel Základní a mateřské školy
s polským jazykem vyučovacím
v Českém Těšíně a potvrzuje, že
v jejich škole je taková věc rozhod-
ně možná.

Souhlasí i Dagmar Siudová, zá-
stupkyně ředitelky Církevní střed-
ní, základní a mateřské školy v Čes-
kém Těšíně. Jejich mateřinka na

ulici Třanovského rozhodně děti
mladší tří let přijímá. „Naše školka
je však pro děti s těžkým zdravot-
ním postižením,“ upozorňuje Siu-
dová.

Mateřská škola na ulici Čáslav-
ská přijímá děti mladší tří let stej-
ně jako starší děti, a to na základě
daných kritérií.

„Pokud je dítě na školku připra-
vené, přijmeme ho,“ potvrzuje Re-
náta Klimánková, ředitelka mateř-
ské školy. „Většinou k nám přichá-
zejí rodiče, jejichž děti v první polo-
vině školního roku dovrší tří let,“

dodává Klimánková. Přednostně
však přijímají předškoláky a děti
s odloženou školní docházkou.

Mateřinka podle ní přeplněná
není, přesto volná místa bedlivě
hlídají. „Město v minulosti žádné
školky nerušilo, naopak je rozšíři-
lo, a tak se poptávka většinou rov-
ná nabídce míst,“ říká.

Pokud se v mateřince uvolní
místo, vedení okamžitě kontaktuje
rodiče, kteří o místo ve školce mají
zájem.

„Nyní jsme nabídli jedno místo
na odloučeném pracovišti v Mateř-

ské škole Pod Zvonek. Dítě by
mělo mít tři roky příští rok v břez-
nu. Rodiče však nabídku odmítli,
protože jim jde o místo na konkrét-
ní mateřské škole,“ dodává Klimán-
ková.

Podle Ústavu zdravotnických in-
formací existovaly k poslednímu
dni loňského roku v Moravskoslez-
ském kraji jenom čtvery jesličky.
Dvoje z nich jsou dosud v Havířo-
vě – jak dlouho vydrží?

Jsou na ulicích U Jeslí a Edisono-
va. Ty druhé město rekonstruuje,
ale ty první zavírá. „Od 1. října bu-

dou fungovat pouze jedny jesličky.
Pokud se zájem rodičů zvýší, jsme
připraveni další děti přibrat a zno-
vu otevřít jesle na ulici U Jeslí,“
říká tisková mluvčí Jana Pondělíč-
ková. Do havířovských jesliček se
vejde 34 dětí, denně je jich tady asi
dvacet. Jesle na Edisonově ulici
jsou otevřené od 6 do 16.30 hodin
a jsou pro děti do tří let.

Petra Bartíková

Krátce
ORLOVÁ

Cyklistu v bezvědomí
našli kolemjdoucí
Posádka rychlé lékařské pomoci za-
chraňovala v úterý večer cyklistu
v bezvědomí. Vážně zraněného čty-
řiadvacetiletého muže našli náhod-
ní kolemjdoucí. Ležel na okraji ces-
ty v Orlové. Událost nikdo z pří-
tomných neviděl. Cyklista měl váž-
ná zranění na hlavě a byl v pří-
mém ohrožení života. Posádka zá-
chranné služby Moravskoslezské-
ho kraje jej na místě ošetřila a pře-
pravila do Fakultní nemocnice
v Ostravě-Porubě. (btk)

CHOTĚBUZ

Slované z Archeoparku
oslaví svatého Václava
Souboje Slovanů, zbrojířská a bar-
vířská dílna, slovanský obchod,
ukázka výstroje a výzbroje, uctívá-
ní božstva. Na svatého Václava
v úterý 28. září se do Archeoparku
v Chotěbuzi sjedou milovníci vše-
ho slovanského. Archeopark je ote-
vřený od 9 do 15 hodin. Prohlídky
začínají každou celou hodinu, po-
slední ve 13 hodin. Představení
Svatý Václav, patron české země
začíná v 11 a 14 hodin, předchází
mu prohlídka hradiště s průvod-
cem. (btk)

BOHUMÍN

Rafinérský lesík se
změnil k nepoznání
Ze zpustlého místa v centru města
je teď atraktivní místo pro hraní,
procházky i sportování. S dětmi jej
slavnostně otevřely pohádkové by-
tosti. Jsou tady běžecké trasy, dět-
ské koutky, šplhací stěny, dřevěná
rozhledna nebo lanová dráha. Na
projekt přispěly dvě bohumínské
společnosti, každá z nich částkou
šest milionů korun. Město před sta-
vebními pracemi vykácelo neper-
spektivní dřeviny. Místo nich však
opět vysadilo více než sto stromů,
tisíc keřů a deset tisíc okrasných
rostlin. Regenerace lesíka stála té-
měř 18 milionů korun. (btk)

Dny NATO 2010 Také v neděli
měli návštěvníci na
mošnovském letišti možnost
zhlédnout mnoho zajímavých
ukázek vojenské techniky
a práce ozbrojených složek.

Foto: mysikrysa.rajce.net

Města je ruší nebo je
zrušila už před lety,
rodiče o ně neměli zájem.
Teď by jesle maminkám
pomohly, ale co dělat,
když nejsou?

Sraz amerických vozidel Do autokempu Lučina na břehu Žermanické
přehrady se sjelo na 120 krasavců různého stáří. Foto: bala.rajce.net

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

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

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

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

Nezbývá než křičet:
Král je nahý!
Stalo se nepsaným pravidlem – as-
poň v zemích, kde kultura existuje
i bez dotací EU – uznale sklánět
hlavu před velkým uměním. Jak
ovšem toto velké umění identifiko-
vat? Zvláště dnes, kdy postmoder-
na zrelativizovala vše včetně sebe
samé? Takového Magrittu, Mane-
ta, Moneta, Matisse, Modiglianiho
atd. atd. atd. (a to jsem jen na za-
čátku výčtu Mistrů na M) si nikdo
zpochybnit netroufne. Jak je to
ovšem s umělci dneška, kdy umě-
ním může být všechno, co se za
umění prohlásí?
Rozhoduje cena. V dnešním trž-

ním prostředí ostatně ani jiné mě-
řítko hodnoty, kvality a úspěšnosti
nenajdeme. Musí to být ovšem
cena, kterou je za dílo někdo ocho-
ten zaplatit! Problém je ale s ce-
nou za umělecké dílo, kterou je
ochoten zaplatit projekt s finanční
podporou státu, samosprávy či po-
dobné instituce a kde vždy tak tro-
chu visí ve vzduchu podezření
z přátelských vazeb.
V Ostravě se s „velkým“ uměním
setkáváme zejména s prasknutím
„mýdlové bubliny“ v soutěži o Ev-
ropské hlavní město kultury 2015.
Její symbol – amatérsky vyfocená
podobizna načerno namalované-
ho pubescenta – tak trochu ukazu-
je tvůrčí bezradnost pražského

týmu Čestmíra Kopeckého, jehož
cílem bylo nalakovat Ostravu do
kulturních barev. Ještě že autor
Jiří David věnoval toto dílko, které
si cení na 150 000 korun, Kopecké-
mu týmu gratis.
To ojedinělé, co fotografovanou
tvář nesměle se krčící před lednicí
ozvláštňuje, je kromě pokorně
sklopené hlavy ustrašený pohled.
Výsledek tedy rozhodně nemůže
být zaměňován s totalitním sym-
bolem hornického učně, jenž se
musel dívat hrdě do zářné budouc-
nosti a mít uhelným prachem pod-
malované oči. Namalovaný obli-
čej by v talentových zkouškách na
střední školu nejspíše neprošel.
Čeho je tedy symbolem? Snad

dvou minut strávených před ledni-
cí s fotoaparátem.
Jak může Ostrava usilovat o titul
Evropského hlavního města kultu-
ry, když si i na přihláškovou pre-
zentaci musí najmout pražské od-
borníky na umění?
Hlasů o tom, že jejich výběr nejlep-
šího výtvarného umění, co v Ostra-
vě za posledních sto let vzniklo,
nebyl reprezentativní, je více. Bo-
hužel se neozvou nahlas.
Už sice nejsme v totalitě, přesto
má člověk někdy dojem, že veřej-
ná kritika už je zase nepřijatelná?
Proto za všechny, kteří to proza-
tím říkají jen neveřejně, musím za-
křičet: Král je nahý!!!
Miloš Polášek, Ostrava

Zprávy z měst

Fórum čtenářů výběr z dopisů, kráceno

Kam s ním? Tuto otázku si nyní nejen v Českém Těšíně kladou rodiče, kteří nemají kam umístit své malé dítě. Ilustrační foto: Jaroslav Ožana, MF DNES

Jesliček ubývá. Někteří rodiče
volají po jejich návratu

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Jaké máte zkušenosti s umístěním
dětí do předškolního zařízení?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

V letošním roce
slaví

20. výročí

svého založení

Fakulta s dvacetiletou tradicí 
nabízí svým zájemcům:
• vzdělání v ekonomických, finančních, sociál-
ních a správních studijních oborech, oborech
zaměřených na informatiku v ekonomii, cestov-
ní ruch a hotelnictví,

• ucelený třístupňový systém vysokoškolského
vzdělání od bakalářských (titul Bc.) přes na-
vazující magisterské (titul Ing.) po doktorský
(titul Ph.D.) studijní program,

• možnost studia v prezenční a kombinované
formě, v kombinované formě také s e-Learnin-
govou podporou.

Adresa:

Univerzitní nám. 1934/3
733 40 Karviná

www.opf.slu.cz

Koupím
Koupím hodinky České i Ruské výroby, z 
období totality i nefunkční. Tel.: 773 149 747 

Housle, čelo i poškozené. Tel.: 606 528 122 

Koupím Fábii nebo Octávii. T: 736 614 900 

Koupím Fábii nebo Octávii. T: 736 614 900 

INZERCE

www.mfdnes.cz

heute hoy


