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Zprávy z měst
Krátce
BOHUMÍN

Duševně nemocní mají
nový domov

Nové chráněné bydlení stojí v Bohumíně na Koperníkově ulici. Žije
zde šest lidí – tři muži a tři ženy
s duševním onemocněním. Chráněné bydlení jim na rozdíl od sousedního Domova Jistoty, ve kterém
bydleli ve vícelůžkových pokojích,
poskytuje větší soukromí. K dispozici mají dva samostatné byty s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem a sociálním zařízením. Celkové náklady na projekt byly 9,7 milionu korun. Dotace pokryla 8,6 milionu korun. Zbývající část uhradil
Moravskoslezský kraj.
(btk)
HAVÍŘOV

Sportovní hala pořádá
Den otevřených dveří
Jak cvičí děti? Přijďte se podívat do
sportovní haly Žákovská. Na programu je ukázka práce s dětmi a seznámení návštěvníků se školním
vzdělávacím programem Základní
školy Žákovská. Tu si také budete
moci prohlédnout. Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek
20. ledna v 15.30 hodin.
(btk)
BOHUMÍN

Na radnici v Bohumíně
funguje kojící místnost
Maminky, které plánují návštěvu
Městského úřadu v Bohumíně
nebo nákupy v centru města, si už
nemusejí lámat hlavu s tím, kde
své dítě přebalí nebo nakojí. Město
totiž zřídilo speciální kojící místnost přímo na radnici. Je otevřená
ve stejných hodinách jako radnice
– v pondělí a ve středu od 7.30 do
17 a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od
7.30 do 15 hodin. Je zde přebalovací pult, křesílko a umyvadlo. Město
za vybavení zaplatilo téměř 10 tisíc
korun.
(btk)
ČESKÝ TĚŠÍN

Muzeum Těšínska
změnilo otevírací dobu
Výstavní síň a Regionální informační centrum Český Těšín, Památník
životické tragédie v Havířově, Technické muzeum Petřvald a Výstavní
síň Orlová jsou od nového roku otevřeny od pondělí do pátku 8–12
a 12.30–16.30 hod. Otevírací doba
na ostatních pobočkách se nemění.
(btk)

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant n. Ostravicí

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

ČTVRTEK 20. LEDNA 2011
WWW.IDNES.CZ

Pátek: Ostrava

Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

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

Cesta z Karviné bude o nervy
Jediná kvalitní silnice z Karviné na Ostravu bude
uzavřená. Most přes řeku Olši, který loni v květnu
poničily povodně, půjde k zemi. Řidiči se musí
připravit na objížďky. A budou je bolet.
KARVINÁ Katastrofa roku. Tak letošní uzavření mostu přes řeku
Olši komentuje tisková mluvčí Šárka Swiderová.
„Dnes tam auta jezdí ve dvou
pruzích, od dubna pojedou v jednom na semafory a od května do
září bude most zcela uzavřený,“
sdělila mluvčí.
Most, který loni poničily povodně, se strhne a postaví znovu. Ředitelství silnic a dálnic už má stavební povolení.
Tomáš Hanzel, primátor Karviné, ví, jak velké komplikace uzavír-

ka mostu na hlavním tahu z Karviné do Ostravy způsobí.
„Je to jediné kvalitní silniční spojení na Ostravu. Objížďky nás budou bolet, protože většina z nich
povede po ne příliš kvalitních cestách,“ přiznal primátor.
Vedení města proto jedná s Ředitelstvím silnic a dálnic.
„Chceme, aby objížďky bolely řidiče co nejméně. Měly by být plynulé,“ uvedl Hanzel.
Zároveň upozornil, že most se
opravit musí – při loňských povodních byl velmi zatížený. Voda se va-
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Řidiči, připravte se
na objížďky
Nejdůležitější silniční tah z Karviné
do Ostravy – most přes řeku Olši –
bude od května do září uzavřený.
Nejkratší objížďky budou mít
autobusy veřejné dopravy a lidé,
kteří trvale žijí v dotčených
oblastech. Další auta budou muset
jezdit delšími trasami.

lila půl metru pod samotnou linií
silnice a nápor vody prohloubil trhlinu na pilíři uprostřed mostu, proto je nutné opravit jej od základů.
„Prostě to budeme muset od
května do září strpět,“ řekl karvinský primátor.

Pro objížďky zde moc možností
není. V těch nejkratších úsecích
budou moct jezdit autobusy veřejné dopravy a lidé v dotčených oblastech trvale žijící. Další auta budou muset jezdit delšími trasami.
Vedení Karviné očekává problémy i ve všech ostatních směrech
výjezdů z města.

Připravte se na zácpy
Jedna z objízdných tras povede
přes cestu na Český Těšín. Už nyní
tu bývají zácpy. Mají se řidiči bát?
„Budou tam speciální semafory,
bezpečný přechod pro chodce a zajistíme další opatření tak, aby bylo
místo maximálně bezpečné pro
všechny účastníky silničního provozu,“ sdělil primátor Hanzel.
Podobná opatření chystá město
i na dalších místech a objízdné tra-

sy zatím zpřesňuje jak s investorem (Ředitelství silnic a dálnic),
tak s ČSAD kvůli veřejné dopravě.
„Důrazně jsme po vlastníkovi
cesty vyžadovali řádnou opravu
mostu, aby byl bezpečný i do budoucna při dalších možných výkyvech počasí. S povodněmi musíme počítat,“ dodal Tomáš Hanzel.
Loňská povodeň Karvinou úplně odřízla od světa – voda zalila
všechny silnice.
Jediná průjezdná cesta vedla
přes Polsko. Tam, kde se z Karviné
obvykle vyjíždí na Český Těšín,
byla sklopená závora a o kus dál
stála značka zákaz vjezdu.
Petra Bartíková
Jak vám demolice mostu
zkomplikuje život?
Pište na: redova@mfdnes.cz.

Těšínské Slezsko. Místo, kde svářeč je i astronomem
JABLUNKOV „Je to místo, jaké jsem
a hovoří o tom, že hranice existují
zatím nepoznal. Mluví tady nářepouze v naší mysli, protože jinak
čím, kterému říkají ‚po našimu‘
je všechno mezi nebem a zemí.
a lidé tu tak i žijí - po svém,“ říká reKněz Edward Cokot je zároveň
žisér a scénárista Jan Gogola mladdobrovolným hasičem a fotbalisší, autor dokumentu o lidech z Tětou. Překračuje hranici mezi Bošínského Slezska.
hem a člověkem – obouvá Boha do
Film se jmenuje Hranice po nakopaček.
šimu a ve čtvrtek 20. ledna večer
Bývalý celník je nyní folklorisjej vůbec poprvé odvysílá Česká tetou a hráčem na dudy, ale zároveň
levize.
mystikem, který dokáže meditovat
Dokument je věnovaný lidem,
a mluvit o tom, že souzní s přírokteří žijí v Jablunkově – ve městě,
dou. A bývalý učitel hudební výjež leží na hranici tří států.
chovy, Antonín Ježowicz, neslyší
„Ač lidé tuto hranici překračují,
hudbu jenom v rádiu nebo v televizůstávají sami sebou, a to se mi na
zi, ale i v přírodě nebo mezi lidmi.
nich líbí,“ vysvětluje režisér.
„Je to trochu filozofické, ale sna„Žijeme ve světě, který se snaží
žili jsme se ten film udělat tak, aby
rušit hranice v rámci
byl obyčejný, ne inte„Lidé z Těšínského
Evropské unie. Je to nelektuální,“ říká Jan GoSlezska jsou sami
bezpečné, může se
gola.
sebou i navzdory
stát, že brzy nebudeV Těšínském Slezku
tomu, že žijí na
me vědět, kdo jsme.
dříve nebyl. Do filmu
hranici tří států.“
Budeme Evropani –
jej zaangažovala scenáale co to znamená?
ristka Lenka Zogatová,
Jan Gogola
Všichni budeme mlukterá je z Jablunkova.
režisér
vit anglicky, budeme
„O lidech z Těšínsképropojení technologiemi a eurem
ho Slezska si myslím to nejlepší.
a hesly o tradici a kultuře, ale nebuOni si nemyslí, že by museli prožít
deme pořádně rozumět tomu,
celý život stejně, stereotypně. Jsou
kým jsme a odkud pocházíme,“
schopni proměny. Úvodní scény
myslí si Jan Gogola. „Proto jsem jel
filmu jsme natáčeli na bývalé česdo Jablunkova, abych poznal lidi,
ko-polské celnici, kde je nyní galekteří jsou sami sebou i navzdory
rie výtvarného umění. Točili jsme
tomu, že žijí na hranici tří států. Jecelníky, kteří tam kdysi pracovali.
jich lidová kultura a jazyk, kteréPřed sebe přikládali prázdný rám
mu vlastně nikdo jiný v zemi neroobrazu a vytvářeli vlastní autoporzumí, je vnějším projevem toho,
tréty. Byli tvořiví, na místě jim dali
že udržují tradice a ví, kam patří.“
jména. Byla to radost,“ dodal režiČím jsou lidé z Těšínského Slezsér.
Petra Bartíková
ska, kteří se ve filmu objeví, tolik
výjimeční?
Čím vším je podle vás Těšínské
Svářeč Třineckých železáren je
Slezsko specifické?
také astronomem. Žije ve Vesmíru
Pište na: redova@mfdnes.cz.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás
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Film věnovaný lidem
z Těšínského Slezska
Těšínské Slezsko jako místo
proměny: celník mystikem, svářeč
hvězdářem, kněz fotbalistou,
policistka Matkou Terezou... Příběhy
lidí, kteří se stávají někým jiným,
aniž by ztráceli sami sebe. Tvůrci
hodinového dokumentu se zabývají
tím, jak zrušení hranic ovlivnilo
životy konkrétních lidí z Česka,
Polska a Slovenska. Všichni žijí
v jediném městě – Jablunkově.
Patriotismus je zde zřejmý na
každém kroku a lidé nemluví jinak
než nářečím. Dokument režiséra
Jana Gogoly nazvaný Hranice
po našimu uvidíte ve čtvrtek
20. ledna ve 20.20 hodin na ČT2.

Projekt se mi líbí, jen je
třeba snížit výšku

v sobotu 15. ledna v Kulturním domě ve
Frýdku-Místku. Nechyběla ani tombola, lidem k tanci
hrála skupina Sagar.
Foto: fotojarinko.rajce.net

Ve filmu ostravského televizního
studia vystupují také Edward
Cokot (vpravo) nebo Antonín
Ježowicz (nahoře).
3x foto: archiv České televize

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

Sezona začala Házenkářský ples se uskutečnil

Všichni žijí v Jablunkově

ad: Lidé nechtějí zábavní centrum
Silně pochybuju o „geniu loci“
v souvislosti se Slezankou a Agropalácem, to je mírně řečeno pomatenost.
Ani parčík za Slezankou s moderními veřejnými toaletami a zchátralou historickou měnírnou není
nejvhodnější na ukazování návštěvám.
Bydlím v Opavě třicet let a jsem silný patriot. Jsem původně projektant a je mi osmapadesát let. Co
jsem měl možnost z projektu Crestyl vidět, souhlasím s tím, líbí se
mi to, do prostoru za Slezankou to
patří.
Ale je bezpodmínečně nutné současně s výstavbou centra řešit Slezanku a bezpodmínečně nutné
snížit stavební výšku Agropaláce v
souladu s výškou obchodního centra.
Jan Soukop, Opava

výběr z dopisů, kráceno

Vznik zábavního centra
považuji za úlet
Zaplácnout prostor nákupním centrem za Slezanskou do ulice Popské je urbanistický a architektonický úlet.
Dopravní přístup do garáží a pohyb zásobovacích aut i aut klientů
je v budoucnosti hrozný problém.
Pohyb techniky související se stav-

„Nevím, proč má
vzniknout duplikát k již
rozestavěnému Breda
Weinstein.“

Nebo snad budou Pendolinem
(České dráhy plánovaly přece přímé spoje mezi Prahou a Opavou)
násilně převážet cestující do Opavy a pod pohrůžkou trvalého pobytu nutit je k vyprázdnění kapes
v novém centru obchodu, kultury
a zábavy.
Ten konšelský zbor před říjnem
2010 i ten nový po volbách by měl
být máčen v řece Opavici.
Někteří konšelé (dříve nezúčastnění) by mohli jít za koupelí, kdy se
jim zachce a kam se jim zachce –
možná i do nového akvaparku – to
bude nejspíš nový úlet, stejně jako
zamýšlené kongresové centrum
na Rybníčku.
Rudolf Čančík

Rudolf Čančík
bou je už ovšem v daných možnostech úplná a naprostá zhůvěřilost.
Možná se někomu v hlavě rozsvítí
a tu oblast včetně Slezanky revitalizuje na lidský prostor, když Dolní
a Horní náměstí je kamenná
poušť.
Moc v to nevěřím, ale už vůbec nevím, proč má být v centru města
duplikát aktivit k již rozestavěnému Breda Weinstein.

Na novou lávku by se
měli všichni složit
» ad: Lávka od Jiřičné nebude
Když už místo perského koberce
máme čínské šutry a velikonoční
halouzky a místo černé kostky parkoviště, tak by se třeba mohl developer, magistrát, Mittal a Evraz
společně složit a postavit lávku,
která nebude zase dalším paskvilem.
Vladimír Těžký

