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

Koncertní sál na stovky
let?
»Ad: Město chce novou koncertní halu
Ve zprávách proběhla informace,
že ostravský magistrát připravuje
stavbu nové koncertní haly za zhru-
ba miliardu korun, a to s britskou
firmou Arup, která se podílela na
výstavbě opery v australském Syd-
ney.
Primátor Petr Kajnar k tomu údaj-
ně sdělil, že stavíme koncertní síň
na stovky let. V době, kdy se, mimo
jiné, snižují lidem platy, aby se re-
publika nedostávala na scestí zadlu-
ženého Řecka, si chce sociálně de-
mokratický magistrát Ostravy po-
stavit nový pomník, halu jako mají
v Sydney. Nemyslím, že zde v Ostra-
vě máme problém v tom, že existu-
je tolik kapel a hudebních těles, kte-
ré mají koncerty permanentně vy-
prodány a perou se o poslední vol-
né termíny, třeba v ČEZ Aréně, kte-
rá mimochodem také městu Ostra-
va patří. Naopak, ČEZ Aréna je z po-
hledu koncertů absolutně nevyuži-
tá. Technické zázemí na to má, spí-
še jde o problém koncerty nasmlou-
vat. A nasmlouvat je tak, aby lidé
přišli v takovém počtu, aby se kon-
cert zaplatil. Stačí se podívat na O2
arenu v Praze, jak celý megaloman-
ský projekt Sazky dopadl.
V předchozím volebním období
chtěla sociální demokracie budo-
vat obří fotbalový stadion, teď
k tomu přidala koncertní sál na
stovky let. Důležitější starosti než
miliardové investice do zbytných
věcí v Ostravě nemáme ?
Jaroslav Moureček, Ostrava

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Krátce
HAVÍŘOV

Korytem řeky Lučina
proteče více vody
Pracovníci Povodí Odry upozorňu-
jí, že se dnes v řece Lučině v Haví-
řově zvýší průtok. Od osmi do jede-
nácti hodin totiž budou měřit ka-
pacitu spodních výpustí na přehra-
dě Žermanice. „Jsou vhodné hyd-
rologické podmínky, Povodí Odry
proto rovnou provede i hydrologic-
ká měření,“ sdělila mluvčí města
Eva Wojnarová. (btk)

ČESKÝ TĚŠÍN

Auta pojedou po mostě
Svobody oběma směry
Přes Český Těšín už nejezdí náklad-
ní auta, proto se po mostě Svobo-
dy může jezdit oběma směry. „Vy-
řeší to situaci v ulicích Hlavní, Ná-
dražní, Viaduktová. Hlavně v sobo-
ty jsou tady zácpy,“ vysvětlil mís-
tostarosta Stanislav Folwarczny.
Oběma směry se po mostě začne
jezdit na konci května. (btk)

HAVÍŘOV

Namažte nohy alpou,
blíží se Den Země
Turistický pochod meandry řeky
Lučiny zahájí v pátek 29. dubna od
8 hodin Den Země v Havířově.
Start je na začátku stezky vedoucí
územím podél Lučiny, cíl je na ná-
městí Republiky. Slavnostní zahá-
jení Dne Země je v 9 hodin v cent-
ru města. Těšte se na hry, ukázky
činnosti včelařů, chovatelů vzác-
ných ptáků a rybářů. (btk)

KARVINÁ

Město regeneruje dvě
sídliště na přání
Karvinská sídliště Ráj a Hranice se
dočkají regenerace na přání – pro-
jektanti do plánů zahrnuli výsled-
ky anket mezi obyvateli, v nichž od-
povídali na to, co se jim líbí a nelí-
bí v místě jejich bydliště. Lidé se
nyní dočkají vylepšení veřejného
prostranství. Město s realizací počí-
tá v letech 2012-14. (btk)

Když se fotí tablo Jako každý
rok se na školách připravují
tabla absolventů, tak i my,
studenti SPŠ-Vítkovice, jsme se
zapojili. Naše třídní tablo visí
na rohu ostravské Stodolní ulice.

4x foto: zizvo.rajce.net

Existuje mnoho způsobů, díky kte-
rým se člověk může stát slavným,
ať už díky sportu, hudbě, herectví
nebo díky politice, vědě a nejrůzněj-
ším vynálezům. Možností je spous-
ta. Nevím proč, ale většina lidí si
pod slovem sláva představí herce
a zpěváky. Zaslouží si ovšem první
místo na tomto pomyslném žebříč-
ku slávy?

Podle mě tohle není druh slávy,
který by byl nějak zvlášť prospěšný
naší společnosti. Tyto celebrity se
prosadí jedním hitem nebo jednou
filmovou rolí. Všichni znají jejich
jména, přitom ale nejsou ničím
zvláštní. Umí zpívat, umí hrát.

V čem je ale taková schopnost pro-
spěšná ostatním? Podle mě v ni-
čem. Jejich sláva nepřináší užitek.

Na koho tedy máme být hrdí?
Myslím si, že se najdou lidé, kteří si
slávu zaslouží, ale skoro nikdo je ne-
zná. Jeden příklad za všechny – An-
tonín Holý. Tento vědec a chemik
se zasloužil o zatím nejúčinnější lék
proti AIDS, který tuto nemoc sice
nedokáže vyléčit, ale prodlužuje ži-
vot nakaženým. Objevil také nový
lék proti žloutence typu B. Tento
člověk si určitě uznání zaslouží.
Kdo ale zná jeho jméno? Podle mě
si lidé jako pan Holý zaslouží slávu
víc než celebrity.

Neměla bych ale zapomenout
ještě na jednu skupinu lidí – na
sportovce. Myslím si, že oni jsou
těmi lidmi, kteří také proslavují
naši republiku.

Úspěchy Martiny Sáblíkové na
olympiádě ve Vancouveru, hokejo-
vé reprezentace na mistrovství svě-
ta v Německu a mnoha dalších do-
kazují, že opravdu máme sportov-
ce, na které můžeme být hrdí.

Nechci tvrdit, že získat slávu díky
umění je špatné. Nemyslím si ale,
že by někdy umělci dokázali prosla-
vit stát víc, než sportovci nebo věd-
ci a vynálezci. Simona Šípková

Gymnázium Krnov

KARVINÁ Jediná kvalitní a vůbec
nejdůležitější silnice z Karviné na
Ostravu, která vede přes most přes
řeku Olši, bude od 1. května až do
konce září úplně uzavřená.

Řidiči se musí připravit na ob-
jížďky, které je budou bolet. Větši-
na z nich povede po ne příliš kvalit-
ních cestách.

„Chceme, aby objížďky bolely ři-
diče co nejméně. Měly by být ply-
nulé,“ uvedl primátor Karviné To-
máš Hanzel.

Změny čekají i pěší, cyklisty, mo-
torkáře a cestující, kteří využívají
městskou hromadnou dopravu.

1. Přes řeku
jedině pěšky

Přes řeku Olši bude možné přejít
jedině pěšky, a to po lávce, která je
nyní vedle mostu, jež bude brzy
zbourán.

„Po lávce však už nyní jezdí i mo-
torkáři a cyklisté, ale těm je vjezd
na lávku přísně zakázán,“ upozor-
nila tisková mluvčí Karviné Šárka
Swiderová.

2. Nejvytíženější
objízdná trasa

Jedna z objízdných tras povede
přes cestu na Český Těšín. Už nyní

tu bývají zácpy. Město proto před-
pokládá, že právě tato trasa bude
ze všech nejvytíženější.

Povede od supermarketu Tesco
po cestě na Český Těšín. Odbočka
bude na objížďku směr pomocný
závod Dolu Darkov a Stonava. Měs-
to Karviná zde vybuduje dva dočas-
né kruhové objezdy, kterými do-
pravu zpomalí.

Je třeba počítat i s tím, že se u su-
permarketu Tesco podstatně zvýší
počet projíždějících aut.

„Budou tam semafory, přechod
pro chodce a další opatření, aby
bylo místo bezpečné pro všechny
účastníky silničního provozu,“ sdě-
lil primátor.

3. Nejkratší
objízdné trasy

Povedou přes Lipiny a budou je
smět využívat všichni záchranáři,

veřejná doprava a lidé, kteří v Lipi-
nách bydlí nebo tam jezdí na za-
hrádky.

4. Změny v autobusové
dopravě

Všechny změny jízdních řádů lidé
najdou na internetových strán-
kách dopravce ČSAD Karviná v sek-
ci Osobní, příměstská a dálková do-
prava, nebo na webu města, kde je
přesně popsáno, na kterých mís-
tech budou autobusy stát. Některé
zastávky v centru budou zrušeny.
„Dopravní situace po úplné uzavír-
ce mostu bude napjatá. Nyní nelze
přesně odhadnout jízdní doby jed-
notlivých spojů,“ uvedla Šárka Swi-
derová.

Až po čtrnácti dnech bude mož-
né jízdní řády upravit. Pokud bude-
te mít připomínky posílejte je rov-
nou dopravci. Petra Bartíková

Obrňte se trpělivostí, blíží se úplná uzavírka mostu
přes Olši. Karviná vytvořila kruhový objezd na jedné
z objízdných tras. Kam nejezdit, na co si dát pozor
a s čím při cestě nejen autem počítat?

FAKTA

Most přes Olši
■ Je důležitou dopravní spojnicí

mezi Karvinou a Ostravou.
Automobily po něm jezdily
ve dvou pruzích. Od dubna jezdí
pouze v jednom a na semafory,
od května do září bude most
zcela uzavřený.

■ Důvod? Loni v květnu jej poničily
povodně. Voda se valila půl
metru pod samotnou linií silnice
a nápor vody prohloubil trhlinu
na pilíři uprostřed mostu. „Je
nutné opravit jej od základů,“
řekla tisková mluvčí Karviné
Šárka Swiderová.

■ Ředitelství silnic a dálnic most
přes Olši strhne a postaví úplně
znovu.

■ Mezitím budou řidiči jezdit po
objížďkách. Nejkratší budou mít
autobusy veřejné dopravy,
všichni záchranáři a lidé, kteří
trvale žijí v dotčených oblastech.

■ Osobní a nákladní auta budou
muset jezdit delšími objízdnými
trasami.

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

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

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

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, HlučínZprávy z měst

Zatím průjezdný Už brzy bude most uzavřen, řidiči se musí připravit na objížďky. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Jaký druh slávy je lidem prospěšný?
» Studenti píší noviny Pravidelná rubrika MF DNES, v níž mladí lidé píší o aktuálním dění
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Vaším objektivem Fotky uživatelů internetového serveru rajce.net

INZERCE

Řidiče čeká zkouška nervů.
Most přes Olši se uzavírá

Bylo možné opravu mostu vyřešit
jinak než objížďkami?
Pište na: redova@mfdnes.cz


