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UDÁLOSTI Z REGIONU
Lidé dnes budou protestovat
proti stavbě anténního vysílače

Krátce z regionu

Omezí provoz non stopů?
Karviná – Zastupitelé dnes budou jednat o omezení provozu tzv. hladových oken a non stop prodejen. Reaguje tak na stížnosti obyvatel, že
v těchto místech je zejména v nočních hodinách
hluk. Omezit provoz může město přijetím obecně
závazné vyhlášky. (toj)

Existují obavy, že nová telekomunikační stavba
změní výhled na historickou čtvrť polské části Těšína.
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Mladík okradl invalidu

TOMÁŠ JANUSZEK

ODPŮRCI
Odpůrci této stavby informaci zveřejnili na sociální
síti a vyzývají všechny lidi
podobného smýšlení k
účasti na tomto shromáždění, které se koná přímo na
místě, kde má anténní stožár stát. Očekává se účast lidí
z polské, ale i české strany

ROTUNDA S VYSÍLAČEM. Na sociálních sítích už koluje upravený obrázek polské bankovky v hodnotě 20 zlotých, na které je rotunda sv. Mikuláše a sv. Václava z Těšína vyobrazena nově s Piastovskou věží a anténou. Foto: archiv

města. O situaci se zajímá i
vedení města Český Těšín.
Místostarosta Vít Slováček
(KDU-ČSL) se diví, že k takové situaci na polské straně
vůbec došlo, jelikož se jedná
o památkově chráněnou část
města s nejcennějšími budovami.

CO SE NELÍBÍ?
„Stejně jako občanům
dvojměstí, ani mně se nelíbí
skutečnost, že nově bude
perspektiva pohledu na sídlo

piastovských knížat narušena více než šedesátimetrovým sloupem,“ řekl Vít Slováček. Dodal, že rozumí
obavám lidí z vlivu elektromagnetického záření, stejně
jako snížení ceny jejich nemovitostí s tím spojené.
Zástupci české strany
města také obdrželi pozvánku na jednání zastupitelstva
polského Těšína, kde by se o
tomto projektu mělo mluvit.
„Určitě tam tyto obavy
předneseme. Z tisku víme, že

vysílač mohl být umístěn na
jiných objektech. Budu dále
apelovat na vedení sousedního města, aby vedlo další
jednání o jiné lokalitě pro
vysílač, pokud je to jen z
důvodu už zahájených prací
možné, s cílem zachránit
pohled na nejstarší část
města, stejně jako pohled na
Český Těšín z Piastovské věže, a uchránit naše občany
před touto lokalizací,“ říká
místostarosta Českého Těšína.

FESTIVAL DŘEVA
I SOUSEDSKÉ SLAVNOSTI

UŽ 15. ROČNÍK FESTIVALU
DŘEVA přilákal v sobotu návštěvníky do areálu Slezskoostravského hradu v Ostravě.
Největší pozornost poutal závod
nejlepších dřevorubců soutěže
STIHL TIMBERSPORTS o Pohár
Lesů České republiky Czech
Cup Ostrava 2019 (snímek nahoře). Na hradě si lidé mohli užít
i atmosféru starodávného jarmarku. V některých ostravských
obvodech se pak v sobotu konaly Sousedské slavnosti (Zažít
Ostravu jinak). V Porubě akci
připravil spolek Makovice a konala se na prostranství u Oblouku (snímky dole). Cílem Sousedských slavností je podle organizátorů to, aby lidé vyrazili
do ulic, seznámili se, jeden o
druhém se něco dozvěděli a aby
si užili společně strávený čas.
Akce už tradičně nabídla také
prezentaci neziskových organizací působících v Porubě a
okolí, o různorodý program pro
děti se postaraly spolky, které
zde pracují s mládeží. Sousedské slavnosti se ale konaly i
v centrálním ostravském obvodu či Krásném Poli. (lap)
Snímky: Deník/Lukáš Kaboň
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Těšín – Na polské straně
města se dnes chystá protestní shromáždění obyvatel.
V pět hodin odpoledne se lidé sejdou ve Sportovní hale
těšínských olympioniků, aby
vyjádřili svůj nesouhlas se
záměrem mobilního operátora vybudovat ve městě
anténu pro posilovače telefonního signálu. Desítky
metrů vysoká telekomunikační stavba operátora sítě
Play by totiž zcela změnila
výhled na historickou Piastovskou věž, zámek i celé
jeho okolí.

Orlová – Muže na invalidním vozíku měl okrást
v orlovských lahůdkách neznámý mladík. Ten
muži s omezenou hybností nejprve ochotně pomáhal při nákupu. Když došlo k placení, ochotný
mladík měl uzmout mužovu peněženku z nákupního pultu a zmizet. Případ převzala policie, které
mají pomoci i záznamy kamer z prodejny. (rich)

Stařík, který vylezl
z hospody a padl na zem
Havířov – Bylo půl třetí odpoledne, před jedním
z podniků na Dlouhé třídě v Havířově už ale v tu
dobu na zemi leželi tři totálně opilí lidé. Všímaví
kolemjdoucí na tuto „havárii“ upozornili strážníky, když hlídka přijela na místo, ležel zde již jen
jeden muž. Strážníci devětasedmdesátiletého
muže převezli pro podezření z otravy alkoholem
do nemocnice, poté na záchytku. (rich)

Stovky lidí vyrazily
na prohlídku farmy

ČMELÁCI patří rovněž mezi „pracanty“, kteří pomáhají opylovat rostliny. Také s jejich prací se seznámili
návštěvníci sobotní akce. Foto: Deník/Richard Kutěj
RICHARD KUTĚJ

Dolní Lutyně – Skvěle strávenou sobotu si užily
stovky lidí, kteří vyrazili na Farmu Bezdínek
v Dolní Lutyni. Ta patří mezi největší pěstitele
a producenty rajčat a okurek v Česku a akci Poznej svého farmáře uspořádala ve spolupráci
s Ministerstvem zemědělství.
Kulturní program pro dospělé i děti, spousty zábavy, zajímaví hosté a především pestrá nabídka
produktů samotné farmy i dalších regionálních
producentů potravin a nápojů. Taková byla sobota na Farmě Bezdínek.
„Naši produkci děláme pro lidi, a tak jsme lidem
chtěli ukázat i naše prostory. Naše návštěvnické
centrum i firemní prodejna jinak fungují i přes
rok, dají se zde domluvit i prohlídky skleníků a
získat informace, jak to na naší farmě chodí,“
uvedl v sobotu jednatel firmy Farma Bezdínek
Jiří Stodůlka.
Akce se setkala s opravdu obrovským zájmem.
Farma je mimo jiné i poměrně silný regionální
zaměstnavatel. Nyní tam pracuje okolo 250 lidí.
„Třetina jsou sice agenturní pracovníci, do budoucna se ale chceme zaměřit především na zaměstnávání místních lidí. Většinou jde o jednosměnný provoz od pondělí do pátku, jde ale
o práci v zemědělství, a tak jsou občas potřeba
i víkendy. Lidi jinak zaměstnáváme celoročně,“
dodal jednatel firmy.
Prozradil také, že farma se příští rok chystá rozšířit své prostory o dalších tři a půl hektarů. To přinese i nové nabídky pracovních míst.
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