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Zprávy z měst
Krátce
HAVÍŘOV

Primátor vítal první
letošní miminko
První miminko letošního roku narozené v havířovské nemocnici
včera uvítal primátor Havířova
Zdeněk Osmanczyk. Chlapečkovi
Sebastianovi, který se narodil
v pondělí 3. ledna po 20 hodině, daroval knížku, soupravičku oblečení a zlatý přívěšek ve znamení Kozoroha. V havířovské nemocnici se
za loňský rok narodilo 714 dětí,
z toho 355 chlapců a 359 dívek.
(jal)
ČESKÝ TĚŠÍN

Město zažehnalo krizi,
ušetřilo miliony
Po dvou letech krize se město Český Těšín dostává zase do dobré kondice. Rozpočet za rok 2010 skončil
s přebytkem více než 25 milionů korun. „Udělali jsme řadu úsporných
opatření, abychom mohli realizovat investice podpořené evropskými dotacemi. Uzavíráme rok v lepší kondici, než jsme očekávali,“ uvedl místostarosta Stanislav Folwarczny. Částka 25 milionů se přesune
do fondu rozvoje a rezerv na úhradu nepředvídaných výdajů nebo
na přípravu nových projektů. (jal)
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Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant n. Ostravicí

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

Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

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

Část kanalizace za 50 milionů
zkroutil mráz. Stavbaři ji opraví
Velké překvapení zažili obyvatelé Těrlicka,
když zjistili, že se nadzemní část potrubí nové
kanalizace za miliony korun při prvních mrazech
zkroutila. Obec ji reklamovala, nápravu žádá do jara.
TĚRLICKO Zkroucené potrubí lemuje silnici v těsné blízkosti přehradní nádrže v Těrlicku. Nejedná se
o umělecký výtvor, ale o kanalizaci, kterou obec před třemi měsíci
převzala do užívání. Původně byla
rovná, ale po několika dnech se
zkroutila. „Slyšel jsem, že se to stalo kvůli nefunkčnímu vyhřívání.
Nechápu, že na to nepřišli hned,“
přemítá jeden z obyvatel Těrlicka.
Hned poté, co se problém objevil, kontaktovala obec dodavatelskou firmu a kanalizaci reklamovala. „Z jejich strany se jednalo o výrobní závadu, což uznali,“ poukazuje starosta Těrlicka Martin Polášek.

S opravami už se začalo v tomto
týdnu. „Příčinou byla s největší
pravděpodobností technická závada na otopném kabelu, který vyhřívá potrubí,“ vysvětluje mluvčí dodavatelské firmy Skanska Lucie Nováková.

Nedostatek odhalily až silné
mrazy
Důvod, proč se závada projevila až
o dva měsíce později, je podle ní
to, že potrubí dosud nebylo využívané. „S ohledem na to, že kanalizace nebyla klientem provozována, nebylo možno tuto závadu
identifikovat a projevila se až během nepříznivých klimatických

FAKTA

Proč je vedení zničené
Novou kanalizaci v Těrlicku
za 50 milionů korun převzala obec
od dodavatelské firmy na začátku
října. V prosinci, když teploty
klesaly hluboko pod nulu, se
potrubí v délce čtvrt kilometru
pokřivilo. Podle firmy za to
s největší pravděpodobností může
technická závada na kabelu, který
má potrubí vyhřívat. Obec
kanalizaci reklamovala a nyní musí
firma poškozené potrubí nahradit.
Vše by mělo být hotovo na jaře,
kdy se na kanalizaci začnou
napojovat obyvatelé Těrlicka.

podmínek, v tomto případě se jednalo o silný mráz,“ dodává Nováková.
Firma tak nyní musí potrubí

v délce 250 metrů kompletně vyměnit a nahradit novým. Podle informací MF DNES by to mělo přijít
na tři až čtyři miliony korun. Lucie
Nováková ale říká, že na vyčíslování nákladů je ještě brzy. „Výše škody bude upřesněna až po ukončení demontáže poškozeného potrubí. V každém případě bude škoda
nesena zhotovitelem, tedy námi,“
upozorňuje mluvčí.

Oprava potrubí může připojení
na kanalizaci zpozdit o měsíc
I když se místní lidé obávali, že problém s potrubím jejich čekání na
připojení ke kanalizaci prodlouží,
strach mít nemusí. Podle starosty
by k žádným velkým prodlevám
dojít nemělo. „Potrubí sice bylo
připraveno k užívání, lidé se ale na
něj začnou napojovat až na jaře,“
vysvětluje starosta Těrlicka Martin
Polášek.
V tu dobu už by oprava kanaliza-

ce měla být hotová. „S opravami
už jsme začali. V první fázi se bude
demontovat poškozené potrubí,
k dalšímu postupu přistoupíme
v příznivějších klimatických podmínkách,“ uvádí Nováková s tím,
že předpokládaná délka opravy je
dva měsíce od jejího zahájení.
Obec chce, aby nejpozději do
30. dubna bylo všechno hotové.
„Přípojky se začnou dělat až v dubnu nebo květnu. To znamená, že
se to protáhne akorát o měsíc,“
říká starosta Martin Polášek.
Je však rád, že obec žádnou velkou újmu neutrpěla. „Závada se
naštěstí projevila hned. Nevznikl
nám nějaký vážný problém ekologický, ani ekonomický,“ uzavírá
starosta.
Iva Jalůvková
Máte podobné zkušenosti s prací
stavební společnosti?
Pište na: redova@mfdnes.cz.

Zkusíme obhájit mistrovské tituly, říká šéfka Impulsu
Bohumínští tanečníci mají za sebou velmi úspěšný rok – sbírali zlaté vavříny v soutěžích show dance v kategorii velkých formací na mistrovství Evropy i světa
BOHUMÍN (les) Milovníci tance mohou už téměř 30 let rozvíjet svůj talent v bohumínském souboru Impuls, který soutěží doma i za hranicemi. Tak skvělé výsledky jako loni
ale soubor nikdy neměl.
„Byl to neskutečně úspěšný rok.
Medaile se jen hrnuly...,“ říká šéfka Impulsu Lenka Krčová.
Největší slávu přineslo souboru
představení velké formace v kategorii show dance nazvané A přece
se točí – Galileo Galilei. Když ho tanečníci začali secvičovat, ani je nenapadlo, kolik rozporuplných emocí kvůli němu prožijí.
„Nejdřív jsme zažívali dost velké
zklamání,“ netají Krčová.
Soubor totiž poslal videonahrávku se svým vystoupením Televizi

Prima a podepsal předběžnou
smlouvu na účinkování v soutěži
Česko Slovensko má talent.
„Řekli nám, že vystoupíme, aniž
bychom se museli účastnit základ-

„Byl to neskutečně
úspěšný rok. Medaile se
jen hrnuly.“
Lenka Krčová
šéfka souboru
ního výběrového kola. Někteří tanečníci kvůli tomu odřekli naplánované rodinné dovolené, investovali jsme čas a peníze do tréninků,
jenže nakonec nám oznámili, že

účinkujících mají moc a o nás nestojí...,“ vzpomíná Krčová.
Bohumínské tanečníky to naštvalo, ale s tréninkem nepřestali.
Naopak. Vybudilo je to natolik, že
se brzy dočkali zasloužené satisfakce. Zvítězili na mistrovství Evropy.
Ale to jim nestačilo. Záhy se dočkali i těch nejcennějších vavřínů.
V tentýž den, kdy Prima vyhlašovala vítěze soutěže talentů, Impuls
vybojoval s odmítnutým vystoupením titul mistra světa.
„Jsme první český taneční soubor, který získal zlato na mistrovství světa v nejprestižnější kategorii soutěže show dance,“ říká Lenka Krčová a dodává, že bohumínští tanečníci udělají vše pro to, aby
mistrovské tituly letos obhájili.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, který je vůbec největším fotoalbem na internetu u nás

Daří se jim Impuls je první z českých souborů, který uspěl
na mistrovství světa v kategorii show dance.

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na e-mail
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00.

Nový ministr musí mít
vůli věci změnit
» Ad: Ministerstvo nemůže řídit Ropák

Procházka nad městem Také letos se mohli zájemci vydat první
lednový den na Novoroční výstup na Haldu Ema. Odměnou jim byl
Foto: centrklic.rajce.net
netradiční pohled na Ostravu.

Celý článek je věnovaný vyjádřením několika osob k otázce, zda
Martin Říman je, či není vhodný
kandidát na ministra životního
prostředí v Nečasově vládě po rezignaci Pavla Drobila. V uvedených vyjádřeních mě zaujaly charakteristiky, které by měl ministr
životního prostředí splňovat – být
manažer, pocházet ze zdejšího regionu, mít kvalifikaci a vědomosti,
nebýt z ODS (protože od ní by
údajně mohl mít v čele tohoto ministerstva jiné úkoly, než rozumět
ochraně životního prostředí).
Za svou profesní kariéru v oboru
životního prostředí jsem se osobně (snad s výjimkou Jiřího Skalického) poznal se všemi našimi ministry životního prostředí od vzniku tohoto ministerstva v roce
1990. Stěží bych o nich jednotlivě
dokázal přesně říct, kdo byl dobrý
manažer, kvalifikovaný odborník,
odkud pocházel a jaké politické
uskupení zastupoval. Ale o každém z nich lze určitě říci, zda byl,
či nebyl dobrým ministrem životního prostředí.
Pro zlepšení stavu životního prostředí a zejména ovzduší v našem
regionu je mnohem důležitější,
aby nový ministr životního prostředí měl vůli pro tyto úkoly něco
udělat, našel pro jejich řešení odbornou i politickou shodu a měl
dostatek síly je prosadit na úrovni

Foto: archiv

výběr z dopisů, kráceno
místní a regionální i ve vládě a parlamentu.
Lukáš Ženatý, Ostrava

Vymáhání nových
řidičáků je šaškárna
» Ad: Výměna řidičáků
Můj řidičák za mě nezacouvá, nenatankuje ani nedá přednost zprava. Je to kus pogumovaného papíru. Nejdříve mi ho policajti vydají,
a pak se na něj při kontrole chtějí
znova podívat. Ale to jim zpravidla nestačí, takže stejně ještě čekám, než si online ověří, že jsem
nenasbíral příslušný počet trestných bodů.
V roce 2011, při současném stavu
komunikační techniky, je to naprostá zbytečnost. Na přestupcích
a nehodách se lidi bez řidičského
oprávnění podílejí mizivým procentem. Ale x milionů normálních
řidičů musí kvůli pogumovanému
papíru šaškovat na úřadech a když
ho náhodou zapomenou nebo
schválně nevozí, protože se jim nechce riskovat ztrátu nebo odcizení, tak zase riskují naprosto zbytečné problémy. Bylo by záhodno
chtít po lidech jen věci, které mají
nějaký pozitivní efekt, ne otravovat řidičáky, lékárničkami a tisícem dalších kravin. thelucky1

Pokuty jsou nesmyslné,
když řidič neohrožuje
Řekněte mi, koho řidič ohrozí,
když usedne za volant s neplatným řidičským průkazem, který si
prostě nestihnul vyměnit? Policie
by si měla u takových řidičů vysílačkou zjistit, zda jsou čistí, a když
ano, nechat je jet. Myslím, že postihy zasluhují jiní řidiči. eloelo

