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TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKOVYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ 

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojefabiacombi.cz

Zcela nová ŠKODA Fabia Combi 
s maximálním prostorem pro rodinu, za minimální příplatek

Kombinovaná spotřeba a emise C02 
vozů Fabia Combi: 3,4–4,8 l/100 km, 89–110 g/km

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení.

Na ulici se za ní automaticky otočíte. A to ještě nevíte, co všechno 
nabízí. Třeba bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě. 
Nebo novou generaci motorů, které jsou až o 17 % úspornější, 
nejmodernější asistenční systémy a vynikající jízdní vlastnosti. Nová 
Fabia Combi se 6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou již za 262 900 Kč. 
Navíc s financováním ŠKODA Finance povinné ručení za 1 Kč ročně 
a při využití protiúčtu výkupní bonus 15 000 Kč*. Seznamte se 
s novým vozem ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Nabídka bonusu platí při pořízení paketu Mobilita Plus se zárukou 
prodlouženou na 5 let.

Autoset Centrum s.r.o.
Lidická 166
739 61  Třinec
Tel.: 721 301 011
www.autoset.cz

Untitled-888   1 13.3.2015   8:45:11

OC Oce?n, 2. patro, Oldøichovice 
Tel: 774 509 509, trinec@skvelaokna.cz

OKNA - DVERE
FASÁDY

?

Špickové kování
do všech oken zdarma!

AKCE

? Zateplujeme s dotací!

Je věcí času, kdy se na bystřické křižovatce stane nějaké neštěstí

Kruháč zmizel, aniž by si někdo všiml
BYSTŘICE�Začalo to ve čtvrtek 
kolem poledne. Na I/11 se 
zrušil kruhový objezd v Bys-
třici a uzavřela se odbočka 
na Milíkov a Košařiska. A je-
likož nikdo o ničem nevěděl, 
nastal kompletní chaos.

Z kruhového objezdu totiž zmizely 
betony, kterými byl vyznačen, nicméně 
na silnici zůstal bílý kruh. Sice se zde 

objevilo vodorovné dopravní značení, 
ale zvyk je silný pán a kdo nebyl na situa-
ci připraven, zmatkoval. A tak to na bys-
třické křižovatce ve špičce vypadalo jako 
na Sicílii, jak to trefně komentovali lidé.

„Jedni kroužili křižovatkou, jako by 
tam kruháč byl, druzí po ní jeli rovně, 
třetí zmateni zastavovali, čtvrtí nervóz-
ně troubili, prostě chaos a kolony. Je jen 
otázkou času, kdy tam dojde k neho-
dě,“ říká Ladislav Šimíček z Nýdku. 

Má pravdu, podle statistik lidé 
opravdu často havarují na cestách, 
kterými jezdí denně a na kterých dojde 
k nějaké dopravní změně. Na místa, 
která znají jako svoje boty, se totiž 
už tolik nesoustředí. A proto se řidiči 
podivují, proč silničáři nenamalova-
li na zemi žluté pruhy, které by jasně 
daly všem najevo, kudy mají jet. Stači-
lo také odstranit bílý pruh, který kru-
hový objezd značil.

„Omezení na silnici III. třídy bylo 
řádně projednáno a řádně povoleno 
orgánem k tomu příslušným – Kraj-
ským úřadem, referátem dopravy. 
Tento orgán předepisuje dopravní zna-
čení, jeho množství, velikost i umístě-
ní. K tomu probíhá řádné jednání se 
všemi účastníky (i s obcemi) a pocho-
pitelně s Policií ČR. Omezení je řádně 
a velmi výrazně označeno svislými 
dopravními značkami, na kterých je 

označen zákaz odbočení směrem 
na Milíkov a ze strany Bystřice je pak 
umístěna „stopka“. Řidiči jsou upo-
zorněni značkou „změna organizace 
dopravy“ a jasně vyznačenou hlavní 
silnicí. To, že řidiči koukají po okolí, 
pozorují rozestavěnou silnici a nevě-
nují se řízení, neumíme ovlivnit,“ opo-
nuje tisková mluvčí Ředitelství silnic 
a dálnic ČR Nina Ledvinová.

 pokračování na straně 2

U Bystřice zadrželi kamion 
s magnetem na tachografu
BYSTŘICE�Magnet na tacho-
grafu auta i spoustu dalších 
porušení zákona zjistili poslední 
zářijový den na silnici I/11 
u Bystřice během kontrolní akce 
policisté dálničního oddělení 
spolu s kolegy z třineckého 
dopravního inspektorátu. 

„U jedné z kontrolovaných souprav 
objevily hlídky vážné závady technic-
kého stavu u tahače i návěsu. Řidiči 
uložily v blokovém řízení pokutu ve výši 
dva tisíce korun a provozovatele čeká 
další řízení na odboru dopravy. Plat-
nost technické způsobilosti vozidla byla 
pro zjištěné závady omezena na jeden 
měsíc,“ uvedla policejní mluvčí Danie-
la Vlčková. 

U další návěsové soupravy po-
licisté vážením a měřením ve spe-
ciálním vozidle zjistili nedodržení 

zákonem povolených maximálních 
rozměrů. Řidič dostal pokutu 15 tisíc 
korun a provozovatele také čeká správ-
ní řízení. Známou fi ntu pak objevili 
policisté u třetího vozidla se zahraniční 
poznávací značkou, a to magnet na ta-
chografu. Ten významně ovlivňuje čin-
nost tachografu v nákladních vozidlech 
či autobusech  a řidič pak nemusí dodr-
žovat bezpečnostní přestávky a všech-
na ostatní nařízení upravující práci osá-
dek při silniční dopravě. 

„Nalezení takto umístěného magne-
tu není nijak jednoduché, nicméně naši 
dopravní policisté jsou odborníci a vy-
pátrají i takové „úpravy“ k zamezení 
záznamu, či ovlivnění dat. Řidič zapla-
til pokutu pět tisíc korun na místě. Pro 
případ, že by se zahraniční dopravce 
vyhýbal správnímu řízení, byla mu dále 
uložena kauce ve výši 100 tisíc korun,“ 
dodala Vlčková.  (JAG)

MAGNET. Nalezení takto umístěného magnetu na vozidle není nijak jednodu-
ché.  FOTO | PČR

Vyhrají si na nových zahradách

VYHRAJÍ SI. Krásný dárek dostaly třinecké děti. Od minulého týdne si mohou užívat dvou zahrad. Jedna z nich je po-
hádková, druhá kouzelná. Zahradám nechybí přístřešek pro děti pro případ špatného počasí. Kouzelnou zahradu otevře-
la starostka Věra Palkovská s místostarostou Michaelem Trojkou.. Více čtěte na straně 4. FOTO | GABRIELA HÝBLOVÁ

Utkají se v pexesu
MOSTY U JABLUNKOVA�O nejlepšího 
Pexesmana a najlepszego Peksesmana 
se utkají děti i dospělí 10. října od 10 
hodin v  knihovně. O keramickou sošku 
Pexesmana 2015 budou v závěru bojo-
vat vítězové všech kategorií.  (JAG)

Nestarší modelka měla 93 let
TŘINEC�Sto padesát návštěvníků 
přilákala módní přehlídka, která se ko-
nala v kině Kosmos u příležitosti Dne 
seniorů. Role modelek a modelů se 
úspěšně zhostili samotní senioři, které 
doprovázela po mole jejich vnoučata. 
Senioři předváděli tematicky zaměřené 
oděvy z charitního Bazárku, mezi nimiž 

nechyběly plesové šaty, podzimní móda 
a sportovní oblečení. Nejstarší model-
ka, která se přehlídky zúčastnila, před-
váděla módu v úctyhodných 93 letech.

Do módní přehlídky se také zapojily 
studentky Gymnázia s polským jazykem 
vyučovacím z Českého Těšína, které zde 
předvedly své vlastní originální modely, 

například šaty ušité z pánských kravat. 
Součástí programu byla také aukce zají-
mavých kousků oblečení, které do aukce 
věnovaly známé osobnosti jako Ewa 
Farna nebo Tomáš Klus. Výnos aukce je 
určen na pořízení kyslíkového přístroje 
pro charitní Půjčovnu kompenzačních 
pomůcek.  (SED)
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Prostory Diakonického 
a vzdělávacího centra žijí 

Diakonické a vzdělávací 
centrum, nový projekt Slezské 
diakonie, již zahájilo svou 
činnost a jeho aktivy žijí. 

V prostorách mateřské, základní 
a střední školy můžeme pozorovat 
nadšené žáky praktické střední školy. 
Stejně tak specializovaná knihovna s čí-
tárnou a muzeum zaměřené na vývoj 
protestantismu na Těšínsku vítají první 
návštěvníky. Rovněž Multifunkční cen-
trum poskytuje základní sociální po-
radenství a současně je v něm možné 
zakoupit výrobky klientů Slezské diako-
nie. Na své první uživatele se připravuje 
také služba Chráněné bydlení pro dva-
náct osob se zdravotním postižením. 

Celý objekt je bezbariérový, čímž je 
zajištěn přístup zdravotně postiženým 
osobám. Tento projekt je spolufi nan-
cován z projektu ROP NUTS II Morav-
skoslezsko 2007-2013, prioritní osoba 
3 Rozvoj měst, oblast podpory 3.2 
Subregionální centra.

Největší radost a užitek mají z nové-
ho centra žáci praktické střední školy, 
což jsou žáci se speciálními potřeba-
mi s ohledem na jejich zdravotní stav. 
V případě prázdnin budou v prostorách 
školy v odpoledních hodinách provo-
zovány vzdělávací aktivity, aby místo 
bylo co nejvíce využito. Nadšenci his-
torie protestantského hnutí, teologie 
a sociální práce si mohou prohléd-
nout dobové předměty a pozůstalosti 
v muzeu či archivu; v knihovně si pak 
mohou zapůjčit knihy, které se k této 

problematice váží. Knihovna rovněž 
nabízí literaturu z oblasti sociální 
práce, managementu, rodiny a lidských 
vztahů. Prostory knihovny lze součas-
ně využít jako místo ke studiu, vybízí 
k tomu příjemné prostředí. 

Poradenství v případě sociálních pro-
blémů zajišťuje Multifunkční centrum. 
V tomto centru mohou lidé získat in-
formace o tom, kam se obrátit s žádostí 
o pomoc v případě nepříznivé sociální 
situace, např. zajištění pomoci zdravot-
ně postiženým lidem nebo starým. 

Cílem Diakonického a vzdělávacího 
centra je významně přispět k začle-
ňování lidí se zdravotním postižením 
do běžné společnosti, ať už výukou žáků 
se speciálními potřebami v rámci střed-
ní školy, nebo zajištěním bydlení pro 
lidi se zdravotním postižením v rámci 
služby Chráněného bydlení. Sociální 
služby také vhodně doplňuje Multi-
funkční centrum se svým poradenstvím 
a knihovna, která vybízí k samostudiu 
a rovněž se stane místem pořádání růz-
ných přednášek a besed na celospole-
čenská témata. 

Slavnostní otevření Diakonického 
a vzdělávacího centra je plánováno 
na 11. října 2015. V tento den zveme 
všechny na koncert pěveckého sboru 
Happy day a zaměstnanců Slezské dia-
konie, který se uskuteční v 16 hodin 
v kostele Na Nivách v Českém Těšíně. 
O den později, 12. října 2015, pak pro-
běhne den otevřených dveří pro veřej-
nost, kam jsou všichni lidé rovněž srdeč-
ně zváni. Obě akce jsou bezplatné.  (PR)

POZVÁNKY

Burza knih
ČESKÝ TĚŠÍN�Týden knihoven oslaví 
Muzejní knihovna Silesia od 6. do 9. 
října knižní burzou. Zdarma budou 
k mání knihy, brožury, časopisy apod., 
které jsou buď nevhodné pro zařazení, 
či nezařaditelné do fondů knihovny. 
„V průběhu existence knihovny Sile-
sia se nashromáždilo poměrně mnoho 
knih a tiskovin, které někdo daroval, 
přinesl, část publikací se do knihovny 
muzea dostala také převodem ze zru-
šených knihoven. Jde spíše o odborné 
či naučné knihy o regionu, starší pub-
likace Muzea Těšínska a různé propa-
gační materiály. Beletrie je zastoupena 
méně, ale také ji zde máme,“ vysvětluje 
Helena Macurová, pracovnice muzejní 
knihovny s tím, že naopak pokud by 
někdo něco chtěl darovat do knihov-
ního fondu či přímo na burzu, bude 
vítán. Zájemci mohou burzu navštívit 
od 8 do 16.30 hodin v  sídle knihovny 
na Pražské 13.  (RD)

Śmierć komiwojażera 
CZESKI CIESZYN�Scena Polska pr-
zygotowała na sobotę 10 października 
adaptację dramatu Śmierć komiwoja-
żera Artura Millera, jednego z najwy-
bitniejszych pisarzy amerykańskich 
XX-go wieku. Reżyserii podjął się 
Bogdan Kokotek. W roli głównej 
Mariusz Osmelak. Arthur Miller jest 
uważany za spadkobiercę i kontynua-
tora Henryka Ibsena; dobry dialog, 
złożony rys psychologiczny, konflikt 
postaw ludzkich. Willy Loman jest 
objazdowym sprzedawcą. Chociaż 
całe życie ciężko pracował, niczego 
nie osiągnął. Nadzieje pokładane w 
synach nie spełniły się. Jego żona 
Linda wspiera go, próbując znaleźć 
odpowiedź na pytanie: co poszło nie 
tak w ich życiu? Główny bohater coraz 
częściej rozpamiętuje przeszłość, 
powoli traci kontakt z rzeczywistoś-
cią... Dla swojej rodziny widzi już 
tylko jedno rozwiązanie...  (RD)

Centrum bude pomáhat 
pod patronací sv. Rafaela
JABLUNKOV�Týden sociál-
ních služeb odstartoval 
v pondělí v Jablunkově mší 
svatou ve Starém klášteře 
a otevřením a posvěcením 
Centra pomoci sv. Rafaela. 

Dále bude pokračovat celou řadou 
zajímavých akcí. Nová služba v Buko-
vecké ulici v bývalé speciální škole zača-
la fungovat po posvěcení ikony sv. Ra-
faela a požehnání prostor. Co nabízí? 

Humanitární sklad - Máte doma 
věci, které už nepoužíváte a je vám 
líto je vyhodit? Oblečení, které je vám 
malé - velké? Chcete je někomu darovat 
a tím pomoci? Můžete je přinést.

Člověk pro člověka – Smyslem 
této aktivity je zprostředkovat pomoc. 
Každý z nás se může dostat do těžké 
životní situace (ztráta zaměstnání, pra-
covní úraz, nemoc, ztráta blízké osoby, 
následky požárů atd.) a tehdy jsme 
vděční za jakoukoli pomoc, za rozho-
vor, přátelství… Centrum dá dohro-
mady ty, co pomoc nabízejí, a ty, co 

ji potřebují. Nabídnout pomoc může 
kdokoliv. Dítě, student, žena na ma-
teřské, osoba v důchodu, každý, kdo 
jen chce. Nevíte, s čím můžete pomo-
ci? Kdo může žádat o pomoc? Kdokoli, 
kdo pomoc právě potřebuje.

Oblastní humanitární sklad pro 
potřeby mimořádných událostí v re-
gionu - Jedná se zejména o povodně, 
požáry a jiné živelní katastrofy.

Humanitární pomoc - Charita 
Jablunkov ji poskytuje lidem v nouzi 
na Jablunkovsku, v ČR a na Ukrajině. 
Chcete fi nančně pomáhat dětem z dět-
ských domovů na Ukrajině? Ozvěte se 
nám. Také z našeho regionu máme ně-
kolik misionářů na různých místech, 
která si zaslouží pozornost.

A jaký bude program 
po celý týden?

Beseda na téma pěstounské péče se 
koná 6. října v 16 hodin v Denním sta-
cionáři sv. Josefa. O pěstounské péči, 
celém procesu a následně také o oprav-
dovém životě s dítětem v pěstounské 

péči budou povídat Jana Borkovcová 
a Dorota Kurková. 

Ve středu 7. října ve stejný čas je 
v plánu konference na téma Důstojné 
umírání v bezpečí domova. Přednášku 
na téma paliativní péče, péče o staré 
a nemohoucí členy rodiny a celého 
intimní houmírání povedou Libuše 
Koppová a Danuše Walachová, zakla-
datelky společnosti MEDICA zdravotní 
péče, zaměřené na poskytování domácí 
zdravotní péče v Třinci a okolí. Po kon-
ferenci se promítne dokumentární fi lm 
na téma Hospicová péče: Poslední dny. 

Také ve čtvrtek čeká na návštěvníky 
fi lm – jmenuje se Mami a jde o příběh 
matky, která se i přes nepochopení 
a odrazování ze strany doktorů rozhod-
ne postarat a vzdělávat svého dospíva-
jícího syna doma mimo ústav. Syn má 
diagnózu ADHD a poruchu chování. 
Promítá se v kině Mír v 19 hodin. Týden 
sociálních služeb skončí v pátek diva-
delním vystoupením klientů Denního 
stacionáře sv. Josefa v 16 hodin na ná-
dvoří sester alžbětinek.  (JAG)

Děti mají nové zahrady, 
pohádkovou a kouzelnou
TŘINEC�Děti z Mateřské školy 
na Koperníkově ulici a na Sosně 
si už můžou užívat nové zahra-
dy. Na Sosně mají kouzelnou 
a na Koperníkově ulici zase 
pohádkovou. Vše díky evropské 
dotaci, kterou získalo město. 

HALINA SZCZOTKA

Návrhy obou zahrad pocházejí od 
architektky Ivy Škrovové. Důležitou 
myšlenkou v návrhu bylo přetvoření 
stávající zahrady na inspirativní a tvár-
né prostředí s výrazně přírodním cha-
rakterem, kde by děti mohly hlouběji 
poznávat zákonitosti přírody.

U MŠ Koperníkova vznikl prostor 
pro učebnu v přírodě a několik herních 
zón pro nejrůznější aktivity. Děti tu 
najdou například „Veverčí stezku“ tvo-
řenou různými dřevěnými a lanovými 
prvky, kde si procvičí obratnost, zdat-
nost či koordinaci pohybu. Nejmenším 
se určitě bude líbit i „Trpasličí vesnice“, 
kterou tvoří bludiště z vrbového proutí, 
skluzavka a houpací hnízdo. Na zahra-
dě nechybí ani travnatá plocha s „hra-
dem prince Bajaji“, kde se děti můžou 
pěkně vyřádit.

Je tu i místo pro odpočinek, který 
předškoláci najdou v „zahrádce babky 
kořenářky“ pro pěstování různých plo-
din a bylinek, u hmatového chodníku, 
v učebně s pergolou nazvanou Dům 
moudré sovy a v Květuščině zahrádce. 
Tam děti mohou pozorovat, co se děje 
se semínkem od zasazení až po sklize-
ní úrody. Návrh pamatoval i na vodní 
prvek v podobě vodního království 
„U víly Modřenky“, kde se nachází 
mělké brouzdaliště s kameny. Zahrada 
je doplněna o přírodní posezení, ohniš-
tě, skluzavky či dřevěný vláček.

Na Sosně kouzlí
Pobyt na nové zahrádce si můžou 

užívat i děti z mateřské školky na síd-
lišti Sosna. I zde vzniklo zajímavé 
a inspirativní prostředí pro dětské hry 
i poučení. Vybudování prvků přírodní 
zahrady má napomoci začlenit přírodu 

s její proměnlivostí do života dětí jako 
samozřejmého partnera, kterého si 
budou vážit a respektovat ho, ale také 
si s ním hrát.

Pro učitele bylo důležité, aby všech-
ny děti mohly na zahradě být součas-
ně, a to i při deštivém počasí. Toto pak 
vedlo k tomu, aby zde vznikly čtyři od-
lišně pojaté části zahrady. Každá má 
i přístřešek, který děti ochrání od deště, 
ale i od parného slunce.

„Vstupní partie je věnována výtvar-
ným a poznávacím činnostem, část 
s velkou dlážděnou plochou a pódiem 
je vyhrazena pro dramatickou výchovu 
a aktivní pohybové hry. Další dvě zóny 
jsou navrženy tak, aby umožňovaly jak 
aktivní pohybovou hru, tak tvořivé čin-
nosti venku i v přístřešku, jímž je každá 
plocha vybavena,“ vysvětluje Šárka 
Szlaurová, tisková mluvčí třinecké 
radnice.

V zahradě je také bylinkový kopec, 
nechybí lanové stezky. Děti se mohou 
také radovat z hmatového chodníku, 
kládové houpačky či hradu s mostem.

Více fotografi í najdete 
na www.ihorizont.cz.

ZÁBAVA. Děti se na zahradách mohou vyřádit dosytnosti. 
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