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Ruská čtvrť? Magnet na nehody
OPAVA – Úmysl dobrý. Výsledek
mizerný. Je to už takřka šest let,
kdy se Magistrát města Opavy rozhodl zrušit na křižovatkách v tzv.
ruské čtvrti dopravní značky oznamující přednost v jízdě. Od té doby
zde prý dochází minimálně téměř
k jedné nehodě měsíčně.
Proč byly v roce 2006 odstraněny z křižovatek v ´ruské
čtvrti´ dopravní značky dávající řidičům na vědomí, kdo
má přednost? Podle zodpovědných prý bylo důvodem
zpomalení provozu a zvýšení
bezpečnosti. Jedna věc se povedla. Většina lidí tudy již jezdí pomaleji. Bouraček tu ale
údajně na druhé straně mnohonásobně přibylo. Pravidlo
pravé ruky zkrátka asi není u
českých řidičů tak zažité, jak
bychom si mysleli.

Varoval, zvykl si,
boural
Jan Hromada bydlící v Gorkého ulici již po zavedení zmíněného systému začal poukazovat na fakt, že zde došlo k rapidnímu nárůstu autonehod.
Osud tomu chtěl, že jej nikdo
nevyslyšel. Konec tohoto ledna ukázal, že věděl, o čem mluvil. Křižovatka ulic Čajkovského a Gogolovy, na jejíž nebezpečnost upozorňoval Hlásku již před léty, se mu málem
stala osudnou. Najel zde přímo do auta řidiče, který jeho
vozidlo přes stínící garáž a jiné parkující auto neviděl. „Na
toho řidiče se nezlobím. Je to
slušný člověk. Ale myslím si, že
dokud se někdo nezabije, tak
tady s těmi značkami magistrát nic neudělá,“ říká pár dnů
po nehodě Jan Hromada a dodává: „Nepamatuji si, že by tady až do toho roku 2006 byly nějaké nehody. Nejsem proti po-

užívání pravidla pravé ruky na
křižovatkách, ale jen na těch,
které jsou přehledné,“. Poukazoval tak na to, že Gogolova
ulice je nesmírně úzká, a když
zde lidé parkují, brání v křižovatkách výhledu. Zároveň s
jasným chybějícím upozorněním řidičům, kdo má kde
přednost, je tak jízda těmito
místy riziková.

Ovládáme pravidlo
pravé ruky?
Ke cti magistrátu nutno říci, že se pokusil zasáhnout.
„Vzhledem k této negativní
zkušenosti jsme přistoupili k
řešení, které se osvědčilo v ob-

Kobeřice
připravují knihu

Takto skončila srážka dvou škodovek, která se na křižovatce ulic Gogolovy a Čajkovského udála
na konci letošního ledna.
foto: ARCHIV JANA HROMADY
lasti ulic Ruská, Česká, Osvobození a dalších v oblasti Kylešovic. Všechny křižovatky,
kde není přednost upravena
dopravním značením, byly
označeny vodorovným dopravním značením ´příčná čára souvislá´, které vyznačuje
hranici křižovatky, kde má řidič dát přednost vozidlu přijíždějícímu po jiné komunikaci,“
vysvětluje
Novotný.
Ovšem vysvětlujte to třeba lidem, když tyto čáry na silnici

v daném počasí nejsou vůbec
vidět. A mnozí z nás ani neví,
co znamenají.
V autoškolách se sice snaží
a věří, že dodávají jen zkušené
řidiče, ale výsledek vždy nepřichází. „Projíždíme taková
místa s klienty při jízdách i desetkrát denně. V Opavě je
spousta křižovatek, kde platí
pravidlo pravé ruky a pokud se
to těm lidem opravdu vtlouká
do hlavy, tak by si to měli pamatovat,“ soudí majitel opav-

ské autoškoly Sprint Jiří Fojtík. Zároveň ale dodává, že má
s komplikacemi v ruské čtvrti
rovněž své zkušenosti: „I my
jsme tam před čase bourali s
motorkou, když nám nedali
přednost zprava.“
Evropský trend hlásá, že se
mají značky přednosti v jízdě
na křižovatkách omezovat a
také Opava se snaží držet krok.
Podle některých občanů však
evidentně na špatných místech.
TOMÁŠ PUSTKA

Cestu z Ostravy lidem prodloužila nehoda
OPAVA – Cesta, která trvá běžně půl hodiny, se studentce Ivaně Fofové protáhla na
neuvěřitelnou hodinu a půl. Viníkem byla
vlaková nehoda, která se stala v Děhylově
o čtvrtečním poledni. Některým cestujícím
značně zkomplikovala život.
„Jela jsem krátce po dvanácté hodině
rychlíkem směr Olomouc, který jel na čas.
To jsem ale netušila, že krátce předtím se

stala vlaková nehoda,“ vzpomíná Ivana
na svou strastiplnou cestu. „Průvodčí ve
vlaku nám řekla, že bude výluka, a že si
máme vystoupit v Háji ve Slezsku, kde bude přistaven náhradní autobus.“ Ten
přijel až za dvacet minut. Jaké bylo ale
překvapení cestujících, když zjistili, že
se do něj všichni nevejdou. Počkali si tedy dalších dvacet minut na druhý pře-

pravní autobus. „Viděla jsem průvodčí,
jak vše zajišťovala pomocí telefonu a nádražáků. Řekla bych, že se České dráhy
snažily zajistit co nejrychlejší přepravu
cestujících a dělaly, co bylo v jejich silách. Bohužel se našli tací, kteří je opět
zkritizovali a měli plno řečí,“ kroutí hlavou Ivana. Důvodem dalšího zpoždění
byl fakt, že se z rychlíku stal osobák, kte-

Zastavený majetek města
prý exekutoři nespolknou
OPAVA (dat) – Přes 85 milionů
korun. Taková je celková účetní
hodnota všech městských majetků, které jsou v současnosti zastaveny opavským magistrátem.
Exekuce ale údajně zatím nehrozí
žádnému.
Není to dnes v České republice žádné novum. Městské kasy potřebují finanční
injekce a za ty musí věřitelům a investorům něčím ručit. A městských majetků,
které eviduje Hláska v seznamu zastavených, rovněž není
málo. Jedná se především o
budovy, ale také několik pozemků. Momentálně tak nemohou úředníci volně naklá-

dat kupříkladu s domy v ceně
mnoha milionů v Hrnčířské
nebo Masarykově ulici. Největší položku na seznamu ale
tvoří jedna z budov v ulici Krnovské. Rozlehlý dům, který
leží ve směru z centra města
před křižovatkou s ulicí Hany
Kvapilové a kromě bytů zde
funguje v přízemí mimo jiné i
cukrárna, má mít účetní hodnotu 61,054 milionu.
Zastavené majetky v Opavě přitom údajně nesouvisí s
žádnými bezhlavými půjčkami, ale pouze s dotační politikou. „Zástavy jsou uzavřeny s poskytovateli dotací.
Jedná se totiž o objekty, kde

Dolnoživotičtí hasiči
pochovají basu
DOLNÍ ŽIVOTICE – Na oblíbenou slavnostní akci spojenou tradičně s koncem
masopustního období, tzv.
pochování basy, zve všechny obyvatele Dolních Životic zdejší sbor dobrovolných hasičů, a to již v
sobotu 18. února. Program,
který zpestří svým vystoupením mimo jiné hudební
skupina Atrei, se uskuteční v místní sokolovně. Začátek slavnosti je ve 20 hodin.

Alespoň retardéry,
prosím…
Nejvíce ohroženi jsou obyvatelé domů přímo u inkriminované křižovatky. „Tady je
bouračka minimálně jednou až
dvakrát do měsíce. Před časem
vjel k sousedům řidič s dodávkou až do zahrady, a to až na
pískoviště, kde si normálně
hrají děti. A dokonce tady pak
měli bouračku i popeláři,“ vypravuje jedna z obyvatelek
jednoho z domů u nebezpečné
křižovatky, Jarmila Růžičková a pokračuje: „Podle mě by
tady pomohly třeba i prosté retardéry.“ Nicméně, magistrát
soudí jinak. „Chtěli jsme dopravu zklidnit a zpomalit a v
této oblasti se přímo nabízelo,
že křižovatky jsou řešeny předností zprava. Toto řešení bohužel někdy ztroskotává na neznalosti řidičů tohoto základního pravidla,“ míní referent
oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Daniel Novotný.

krátce

proběhla stavba nebo stavební úpravy s použitím dotačních prostředků,“ vysvětluje
vedoucí odboru majetku
města na opavském magistrátu Jiří Elbl.
Na rozdíl od našeho hlavního města, na jehož majetky si vinou špatného splácení či chyb úředníků již několikrát brousili zuby exekutoři, prý slezské metropoli
podobné nebezpečí zatím nehrozí. „O případné exekuci na
našem majetku zprávy nejsou
a pevně věřím, že se u nás nebude opakovat situace s exekucí majetku v Praze,“ dodal
Elbl.

rý tím pádem stál v každé dědině. Ve Štítině výluka končila. Do Opavy se cestující dostali až v půl druhé. Ivana tak
zmeškala pro ni významnou událost. „Já
jsem byla naštvaná, protože jsem nestihla oběd s kamarádkou, která odjela na
Erasmus do zahraničí, a neměla jsem
možnost se s ní už rozloučit,“ posteskne
si.
(klj)

Novosedličtí plánují
nový Areál soudržnosti
NOVÉ SEDLICE (kus) – Jak bude vypadat budoucí podoba hřiště
Areálu soudržnosti a také zdejší
hospody?
Tak na to by mohlo odpovědět setkání, které se uskuteční ve čtvrtek 16. února od
17 hodin v sále Mateřské školy v Nových Sedlicích. Na
programu je seznámení zájemců s projektem. Jak řekla
starostka Nových Sedlic
Zuzana Rohovská, očekávají
se i nápady z řad občanů a jejich aktivní podíl na plánech.
„Občany také seznámíme s výsledky ankety, která byla na
téma budoucnosti areálu v
Nových Sedlicích uspořádána,“ doplnila Zuzana Rohovská.

Projekt
novosedlického
Areálu soudružnosti si už získal řadu příznivců. Mezi jeho
garanty nechybí ani takové
osobnosti, jako je pedagog a
sochař Kurt Gebauer, režisér
Aleš Koudela, pedagog Slezské university Jiří Siostrzonek, farář Adam Kryštof Málek z farnosti v Komárově,
místostarosta Kyjovic Zbyněk Petruška a Opavský a
hlučínský deník.
Projekt pak byl přihlášen
do programu Nadace VIA
Místo, kde žijeme, kde se
ucházel o finanční třísettisícovou podporu. A Nové Sedlice, jako jedna z pouhých pěti obcí v republice, na tyto peníze dosáhly.

KOBEŘICE – Obec Kobeřice připravuje vydání knihy, která zmapuje historii
a události obecního života.
Proto se obrací na veřejnost s prosbou o zapůjčení
historických fotograií týkajících se Kobeřic, především snímky budov, historických okamžiků, lidí v
krojích, dokumentů událostí a dalších. Dokumenty mohou lidé přinést od
20. do 24. února na obecní
úřad, kde budou naskenovány a ihned vráceny majiteli.

Radost má
otevřené dveře
OPAVA – Charitní sociálně terapeutická dílna pro
mentálně postižené Radost
slaví dvacáté narozeniny.
Veřejnosti se tím pochlubí při dni otevřených dveří. Zájemce zve k návštěvě v pondělí 20. února od
8 do 11 hodin. Při prohlídce objektu si návštěvníci
mohou s klienty popovídat
a sledovat je při práci, například při tkaní, vyšívání
nebo vaření. Jednou týdne
chodí i do „školy“, ve které si upevňují už dříve získané vědomosti. Odpolední
narozeninová akce Radosti pokračuje slavnostním
obědem a diskotékou v kavárně Julii ve Statkové ulici.
(jih)

Přispějí
na kastraci
VÍTKOV – Kvůli regulaci počtu
toulavých a opuštěných zvířat
bloudících ulicemi Vítkova se
zdejší magistrát letos opět rozhodl poskytovat občanům finanční
příspěvky na kastraci jejich koček
a kocourů.
Chovatel daného mazlíčka
ale musí mít trvalé bydliště ve
Vítkově nebo jeho místních
částech a nechá kastraci provést u veterinárního lékaře. Na
jednu kočku přispěje magistrát
žadateli příspěvkem 500 korun,
na kocoura potom 250 korun. O
příplatek na kastraci jednoho
zvířete přitom může v tomto roce požádat jeden člověk maximálně pětkrát. Kdyby poté byly
náklady na operaci menší, než
jak jsou určeny v tabulce, vyplatí magistrát příspěvek pouze v dané částce.
(dat)

»Opavané nás příjemně překvapili svou štědrostí,«
říká vedoucí opavských azylových domů Tomáš Surovka
Oba azylové domy Armády spásy
jsou v těchto dnech využívané muži
i ženami bez domova. Noclehárna
náporu zájemců o přenocování v
teple už dávno přestala stačit a
nocležníci večer obsazují i mimořádně otevřené denní centrum. Jejich pobyt má pouze jedinou podmínku, a tou je střízlivost. O problému hovoří vedoucí opavských
azylových domů Tomáš Surovka.

l Jak vypadá aktuální
situace s pomocí bezdomovcům?
Jsme sice pořád obsazení,
ale to neznamená, že necháme žadatele bez pomoci umrznout u vchodu. Pro potřebnou
dobrou duši nějaké volné místečko vždycky ještě najdeme.
S městem máme dohodu, že v
kritické situaci, kterou už

vlastními zdroji nebudeme
schopni zvládnout, otevře pro
bezdomovce své krizové centrum. Taková okolnost naštěstí dosud nenastala, zatím
zvládáme všechno sami.
l Před několika dny jste
vyhlásili sbírku na pomoc
bezdomovcům. Jak na ni
veřejnost reaguje?
Jedním slovem úžasně.
Štědrostí Opavanů jsme skutečně příjemně překvapení.
Reagovali okamžitě a stále k

nám nosí čaje, cukr, instantní
polévky, klobásy i oblečení.
Mnozí posílají i peníze. Další lidé nás kontaktují přes internet
a ptají se, jak dlouho bude akce
trvat a kdy mohou přijít. Žáci
základní školy Otická dokonce
sami mezi sebou zorganizovali
sbírku pro bezdomovce ještě
před zveřejněním naší výzvy.
Pro nasbírané věci si k nim jedeme právě dnes. Je to obrovská lidská solidarita, která nás
hodně povzbuzuje.

l V čem vám sbírka pomůže?
Ve všem, protože nám ministerstvo práce a sociálních
věcí letos citelně zkrátilo příspěvky. Každý dar peněz, potravin nebo oblečení je proto
hodně potřebný. Armáda spásy také hledá nové finanční
zdroje pro všechny své azylové domy a my sami v tomto
směru rovněž oslovujeme
možné sponzory.
JITKA HRUŠKOVÁ

