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Po těžbě nám zůstanou
jen zhuntované hory
»ad: Těžba v Beskydech
Těžit uhlí v Beskydech je naprostý
zločin. Navíc se jedná o uhlí, které
momentálně vůbec náš stát nepo-
třebuje, které by šlo na vývoz a zís-
kané penízky by si mezi sebou roz-
dělili uhlobaroni – nám ostatním
by zůstaly pouze zhuntované
hory.
Současné zákony, které těžbu
umožňují, pocházejí ještě z dob so-
cialismu. Říkám proto jasně – netě-
žit!
Antonín Žolnerčík, Hlučín

Lidé od nás
Chystám se na
Čo-Oju, chceme
prvovýstup

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

FRÝDEK-MÍSTEK (žah) Pět ťukanců
a zdržení v koloně včera způsobilo
ranní sčítání dopravy na hlavním
tahu z Frýdku-Místku do Ostravy.

„Svedli tam dopravu do jedno-
ho pruhu, každého řidiče zastavili
a ptali se, odkud kam jede. Dobrý
nápad v ranní špičce,“ zlobil se je-
den z projíždějících řidičů.

I policie si vyslechla kritiku. „Vo-

lali z logistiky v Hyundaii, že se jim
tam zdržely kamiony. Provoz se
zpomalil, ale ne fatálně. O deset
minut,“ řekl mluvčí frýdecko-mís-
tecké policie Vlastimil Starzyk.

Sčítání dopravy si objednala
místní radnice, data použije v do-
pravně-inženýrské analýze. Ome-
zení čeká řidiče i dnes. Sčítat se
bude na silnici R48 u Zelinkovic.

OSTRAVICE

Na Lysou horu půjde
s lidmi průvodce
To, kde schovával zbojník Ondráš
poklady, ale i zajímavosti o stav-
bách na Lysé hoře, se mohou lidé
dozvědět v sobotu 24. září při ko-
mentovaném výstupu Beskydské-
ho informačního centra na Lysou
horu, který začíná v 8.30 u lanové-
ho centra Opičárna. (sta)

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Zahrádkáři zvou
na výstavu ovoce
Od soboty do pondělka 26. září se
mohou obyvatelé Frýdlantu poko-
chat pohledem na pěstitelské úspě-
chy místních zahrádkářů. Ti před-
staví své nejvydařenější letošní vý-
pěstky, ať už ovoce, zeleniny nebo
květin, v místním Domě zahrádká-
řů. (sta)

FRÝDEK-MÍSTEK

Město představí práci
zdravotně postižených
Dílny, na kterých si budou zájemci
moci vyzkoušet drhání, malování
kamínků nebo pletení košíků, ale
i přednášky o pomoci nejpotřebněj-
ším, chystají poskytovatelé sociál-
ních služeb na Den zdraví a sociál-
ních služeb. Ten proběhne 22. září
v Národním domě. (sta)

P rávě se chystám na další ex-
pedici do Himalájí, chtěl
bych tam s kamarády vyra-

zit na jaře, někdy koncem května.
Takže jsem ve fázi zařizování.

To nejdůležitější co v každé po-
dobné expedici je, už máme za se-
bou. Tedy rozhodování s kým jet
a kam jet. Pojedu s Petrem Maš-
kem a s Markem Novotným. Zná-
me se, jsou to fajn kluci, takže
v tomto ohledu by to mělo klapat.

Už jsme se také rozhodli, kam
pojedeme, chtěli bychom vystou-
pit na Čo-Oju, šestou nejvyšší
horu světa. Její název v tibetštině
znamená Tyrkysová bohyně a my
bychom se chtěli pokusit o prvový-
stup. Je tam několik variant, nejví-
ce nás zajímá cesta, o kterou se po-
koušela expedice Poldy Sulovské-
ho. Bohužel je tehdy zaskočilo po-
časí, takže snad budeme mít více
štěstí.

Rozhodující pro nás nyní je zís-
kat potřebná víza do Číny, včetně
povolení vstupu do Tibetu. A také
permit, tedy jakési povolení, které
umožňuje výstup na konkrétní
horu. To za nás bude vyřizovat jed-
na nepálská agentura, se kterou
spolupracujeme. My jim prostě
pošleme peníze a oni zajistí všech-
no potřebné.

TŘINEC Peníze jsou a nejsou, sta-
vět se může i nemůže. Financová-
ní obchvatu Třince, výstavby nové-
ho úseku silnice I/11 se dostalo do
bodu, kdy se může silnice buď roz-
jet, nebo nadlouho zaseknout.

Peníze na stavbu obchvatu více-
méně jsou. „Státní fond dopravní
infrastruktury vyčlenil pro rok
2012 na výkupy pozemků pod silni-
cí I/11 kolem Třince více než 303
milionů korun. S touto částkou po-
čítá současná verze navrhovaného
rozpočtu i bez navýšení, které
žádá ministerstvo dopravy,“ řekl
poslanec Jiří Rusnok, který je záro-
veň členem dozorčí rady SFDI.

V souvislosti se současnými pro-
blémy okolo financování stavby sil-

nic v České republice je to pro Tři-
nec dobrá zpráva. Peníze ale mo-
hou být využity jen na přípravné
práce, tedy na výkupy pozemků,
projektovou dokumentaci a po-
dobně. „Je to prostě zahrnuto v po-
ložce rozpočtu určené pro příprav-
né práce, stavět se za tyto peníze
nedá, to by se musely peníze přesu-

nout,“ vysvětluje Jiří Rusnok s tím,
že u případné výstavby by měl
přednost již rozestavěný úsek silni-
ce z Ostravy na Opavu okolo Mok-
rých Lazců.

Kdyby se příští rok se stavbou
obchvatu Třince nezačalo, byla by
to podle starostky Věry Palkovské
velká chyba. „Pro město by bylo

rozhodně lepší, kdybychom začali
stavět nejdůležitější úsek obchva-
tu mezi Oldřichovicemi a Bystřicí,
to by Třinci hodně pomohlo. A sou-
běžně by mohly pokračovat výku-
py pozemků,“ říká starostka. „Ješ-
tě čekáme na padesát milionů ko-
run, které při své návštěvě slíbil
pan ministr Dobeš. Za ty by se

měly dokončit výkupy právě na
tomto úseku, pak by se mohlo za-
čít stavět,“ dodala Věra Palkovská.

Jiří Rusnok ale dává přednost va-
riantě, která by zahájení stavby po-
někud prodloužila. „Jsem zastán-
cem postupu, který zajistí financo-
vání stavby z evropských zdrojů se
zahájením v roce 2013. Tak nebu-
deme tolik vázaní na momentální
stav státního rozpočtu. Do té doby
je však potřeba, aby celá trasa byla
připravena z pohledu výkupů po-
zemků,“ vysvětluje s tím, že pokud
by se stavba zahájila třeba již příští
rok, mohlo by případné přerušení
financování ze státních prostřed-
ků způsobit podstatně větší pro-
blém. Darek Štalmach

Vyjížďka Historickým trolejbusem se lidé mohli projet v rámci
Dne evropského dědictví v sobotu 17. září. Foto: baobaab

Starostka chce stavět,
poslanec by raději počkal
na peníze z Evropské
unie. Stát má na obchvat
Třince 303 milionů, dají
se ale použít jen na
přípravné práce, stavět
se za ně nedá.

Pro nejmenší Pohádkový les plný
atrakcí mohli rodiče se svými ratolestmi

navštívit v Orlové-Lutyni. Foto: alil

Zprávy z měst

FAKTA

Obchvat Třince
Délka trasy: 6 239 metrů
Počet mostů: 13
Mimoúrovňové křižovatky: 1
Průběh trasy: Oldřichovice, Lyžbi-
ce, Karpentná, Vendryně, Bystřice

Cena: 3,33 mld. Kč
Zdroj: www.rsd.cz

Krátce

Libor
Uher
horolezec
z Frýdku-Místku

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorovi Darku Štalmachovi
(darek.stalmach@mfdnes.cz), tel.: 558
959 232.
» Inzertní poradce pro
Frýdecko-Místecko je Simona
Kupcová (simona.kupcova@mafra.cz ,
tel. : 602 534 937).

pondělí: Opava, Hlučín a
Hradec nad Moravicí

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm

středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov

Slavnostní zahájení
Areál zdraví byl otevřen pro veřejnost
v Kopřivnici v sobotu 10. září. Foto: lucynov

Návštěva ministra Vloni v létě přijel situaci kolem obchvatu uklidňovat Vít Bárta. Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu u nás. Tentokrát přinášíme snímky z akcí, na které vyrazili rodiče se svými dětmi

Sčítání dopravy provází
kolony aut a drobné nehody

Obchvat Třince: stát má peníze
na výkupy pozemků, na stavbu ne

INZERCE

Auto-moto různé
Za půjčení karavanu A 30 po ČR na dovole-
nou pro 2 rodiny hledám 2 kutily - na 
údržbu, automechanik, stolař, elektro, svá-
řeč na vozidle. T: 0V 602 282 434 SMS Prodám

Dvojkolový nový ruční vozík s větší bednou
s odklopnou přední stranou. Vhodný za kolo,
na trávu - sečku, seno, dřevo, sběr + barvu k
nátěru, zdarma. T: 731 353 131 

Automobily-popt.
Jakoukoliv Š - Felicii. T: 604 118 269 

heute

today

Hoy


