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Zprávy z měst

pondělí: Opava, Hlučín a
Hradec nad Moravicí

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm

středa: Frýdek-Místek,
Třinec

ČTVRTEK 2. ČERVNA 2011
WWW.IDNES.CZ
čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Petře Bartíkové
(petra.bartikova@mfdnes.cz), tel.: 558
959 230.
» Inzertní poradce pro Karvinsko je
Simona Kupcová
(simona.kupcova@mafra.cz, tel.: 602
534 937)

Lidé od nás

Učí se, jak fotit,
a vytváří kulturu
na Karvinsku
Karel
Balcar
ředitel organizace
K3 Bohumín

otíme na dovolené a výsledek se nám vůbec nelíbí,“ říkali mi lidé na začátku zatím posledního kurzu focení.
„Neumíme fotit, ale víme, co děláme špatně,“ prohlašovali o šest
měsíců později.
A po roce?
„Známí viděli naše fotky. I oni
by chtěli začít chodit do kurzu focení,“ sdělovali mi se spokojeným
úsměvem na tváři tento týden
v úterý. Zrovna instalovali vlastní
výstavu fotografií. Je k vidění ve
foyeru kina K3 Bohumín.
Tito kurzisté odvedli kus práce.
Už jim nestačí vzít do ruky mobil,
který má v sobě plastovou čočku,
a bezmyšlenkovitě cvakat:
„Jé, podívej, Frantovi leze z hlavy květina. A na fotce má tři brady...“
Co na tom, že je snímek nekvalitní, tmavý a pozadí připomíná
smetiště?
Kurzisté se rozhodli fotit jinak,
lépe. Místo sezení u televize nebo
v hospodě u piva zvolili učení –
jak fotit. Nejen pro sebe, ale i pro
potěšení druhých. Zaslouží si velkou pochvalu.
Na vernisáž výstavy, která se
uskuteční příští pondělí, pozvali
řadu přátel. Aktivně tak vytváří
kulturu na Karvinsku, byť jen přispěním oné jedné miliontiny.

F

Přes Olši Nový most by měl v Českém Těšíně sloužit pěším a cyklistům, letos na podzim už by měl být hotový.

Vizualizace: Archiv města

Jemné křivky nad řekou
spojí český a polský břeh
Bude mít více než pětadevadesát metrů, překlene
řeku Olši a spojí českou a polskou relaxační zónu.
Auta ani kamiony na lávku nevjedou. Bude jen pro
pěší, bruslaře a cyklisty.
ČESKÝ TĚŠÍN Jenom si to představte: na české straně volejbalové hřiště, tenisové kurty, atrakce pro děti,
dřevěný altán, posezení před restaurací, cyklistické stezky, jezírko
s romantickým zákoutím.
A na polské straně kemp s lodičkami, trasy pro in-line bruslení
a cyklistiku, hřiště, restaurace, parčík pro pořádání pikniků.
To jsou dvě oddechové zóny,
které spojí nový most.
A ze dvou velkých relaxačních
zón bude jedna obří.
„Most se staví od loňského pod-

zimu. Hotový by měl být ještě letos. Už jsou tam betonové sloupy,“ potvrdila mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková.
Projekt se jmenuje Sportmost
a příhraniční města Český Těšín
a Cieszyn na něj získala dotace
z Evropské unie.
„Jen tu českou část projektu Evropská unie podpořila částkou
1,304 milionu euro,“ uvedl nadšený starosta Českého Těšína Vít Slováček.
Most je součástí projektu Zahrada dvou břehů.

„Části Českého Těšína a Cieszyna se postupně proměňují v místa,
která využívají Češi a Poláci společně. Jde však o nákladné rekonstrukce. Zástupci měst se na ně snaží
získat peníze už řadu let. Není to
vůbec jednoduché,“ vysvětlila Dorota Havlíková.
Lávka, která překlene řeku Olši,
sousední potůček a malý ostrov
hned před parkem Sikory, bude
pouze pro pěší, cyklisty a bruslaře.
Auta na ni nesmí.
Podle mluvčí Českého Těšína to
bude i zajímavé architektonické
dílo.
Autoři návrhu mostu dodávají
proč: „Lávka v jemných křivkách
bude dlouhá 95,40 metru. Naváže
na pěší komunikace. Bude mít moderní dynamický tvar jemných rozměrů, který nepřehluší krajinu, ale

doplní ji,“ popsal Jiří Stránský,
technický ředitel společnosti, která most navrhla.
„Cílem návrhu bylo vytvořit konstrukci důstojně reprezentující
současnou dobu. Krása lávky vy-

„Lávka bude mít
moderní dynamický tvar,
který nepřehluší krajinu,
ale doplní ji.“
Jiří Stránský, ředitel
chází ze správně navržené konstrukce,“ dodal Stránský.
Český Těšín je vedoucím partnerem projektu Sportmost. Od projektu, který spojí český a polský
břeh, si město hodně slibuje. Už

FAKTA

Most v číslech
2010
zahájení stavby
2011
dokončení stavby
95,40 m délka mostu v metrech
6m
šířka mostu v metrech
45 m
rozpětí oblouku
1,304 milionu euro
dotace z EU
nyní se v revitalizovaných a propojených částech měst Češi a Poláci
setkávají.
„Jsou tady doslova davy lidí. Rodiny s dětmi jezdí z jednoho příhraničního města do druhého na kolech. Vidíme, že investice do podobných projektů mají smysl,“ podotkla Dorota Havlíková.
Most bude šest metrů široký.
Podle starosty Víta Slováčka tak
vznikne ideální sportovní dráha
pro cyklisty i bruslaře, která bude
zhruba tři kilometry dlouhá a po
níž se bude moci jezdit na jednu
i druhou stranu zároveň.
„Lávku město využije také pro
pořádání Fortuna běhu, který se
již zapsal do kalendáře významných mezinárodních běžeckých
akcí,“ dodal starosta Českého Těšína Vít Slováček.
Petra Bartíková
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Čtyři roky se opíjel
a napadal rodinu

Hřiště musí mít plot,
rozhodli zastupitelé

K3 Bohumín otevře
další ročník fotokurzu

Devětačtyřicetiletý muž z Českého
Těšína trápil svou rodinu zhruba
od roku 2007. „Jakmile se opil, útočil na ženu a tři děti. Vyvolával hádky, umocňoval je vyhrožováním.
Několikrát vytáhl zbraň a hlavní
mířil na ženu,“ popsala policejní
mluvčí Zlatuše Viačková. V úterý
byl muž zadržen. Je podezřelý z týrání a nelegálního držení zbraně.
V případě prokázání viny mu hrozí
až osm let vězení.
(btk)

Nové dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm a kolotočem vyrostlo loni v těsné blízkosti silnice
Okružní v Orlové. „Projekt hřiště
však neřešil bezpečnostní opatření přebíhajících dětí,“ sdělila mluvčí města Nataša Cibulková. „Hřiště sice od silnice oddělují keře, to
ale nestačí,“ dodala. Zastupitelé
proto rozhodli, že kolem hřiště
musí být plot. Za oplocení město
zaplatí 180 tisíc korun.
(btk)

Pravidelné lekce v učebně, workshopy v přírodě, závěrečná výstava. K3 Bohumín letos v září otevírá
fotokurz. Fotografie lidí z posledního ročníku můžete vidět ve foyeru
kina. „Je na nich patrné, jak se laici
mohou za rok až neuvěřitelně posunout v oblasti fotografie,“ řekl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. Do
kurzu se může přihlásit pětadvacet lidí. Kde? Na dospělém oddělení knihovny K3 Bohumín.
(btk)

Chcete mít psa, ale doma to
nejde? Zkuste virtuální adopci
HAVÍŘOV (btk) Psí útulek v Havířově letos v červnu zavádí virtuální
adopce zvířat.
Je pro lidi, kteří touží po zvířeti.
Chtějí se o něj starat, ale doma jej
mít nemůžou.
„Zájemce o adopci vyplní na internetu přihlášku, případně se přihlásí o adopci poštou a stanoveným způsobem zašle útulku peníze určené zvíře,“ vysvětlila mluvčí
města Eva Wojnarová.
Zaměstnanci útulku pak budou
patrony zvířete informovat o jeho

zdravotním stavu, zasílat fotografie nebo bude možné, aby adoptované zvíře lidé chodili navštěvovat
a třeba je i venčit. Přihláška je na
webu psího útulku www.utulekhavirov.cz.
Do kotců havířovského útulku
se vejde osmdesát psů. Momentálně jich tu je sedmdesát. „Útočiště
tady má i šest koček, papoušek a laboratorní potkan,“ sdělila Wojnarová a dodala, že v pátek 3. června
je v útulku Den otevřených dveří.
Začíná o půl desáté.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, který patří mezi nejnavštěvovanější fotoalba na internetu v České republice a denně si zde prohlédnou a uloží fotky tisíce návštěvníků a uživatelů

Tajemství výroby Lidé mohli v květnu navštívit společnost
Vítkovice, kde pro ně byly otevřeny všechny provozy.
4x foto: zizvo.rajce.net

Navštívil a fotil jsem také na kovárně (nahoře),
fascinující byl také pohled do pánve(vpravo).

Zajímavý byl pro návštěvníky také
pohled na válcovací stolici (vlevo),
na snímku nahoře je pak zachycena
poslední válcovací úprava.

