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Projekt Bezručovy chaty má zelenou
LYSÁ HORA – Klub českých
turistů (KTČ) zaznamenal
po 17 letech velký úspěch.
V lednu se dočkal územního
rozhodnutí pro obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře. Ta
vyhořela v roce 1978 a celkem třiatřicet let ji návštěvníkům připomínaly pouhé
sutiny. Stavba nové, moderní nízkoenergetické budovy
si vyžádá zhruba 25 milionů
korun.
„Jsem tomu velice rád, neboť
jsem tuto událost sledoval po
celou dobu. Každopádně je to
obrovská ostuda, že to všechno

trvalo tak dlouho. Určitě nepůjde všechno hladce, dá se počítat s dalšími různými omezeními, například kvůli vzácným
ptákům, v říjnu kvůli jelenům
a kdovíco ještě. V zimě se stavět nedá, pokud bude stavba
povolena, počítám tak od května do září. Nejdůležitější bude
ten první výkop, pak už se to nějak popožene,“ konstatoval milovník Lysé hory Vlastibor Konečný, který považuje lednové
územní rozhodnutí za velký
úspěch.
Stejný názor zastává i Jiří
Stejskalík, člen KTČ: „V naší

byrokratické mašinerii se dá
těžko předvídat, co se nám postaví ještě do cesty. Po těch sedmnácti strastiplných letech
mě už nic nepřekvapí. Územní rozhodnutí však pokládám
za 70 procent úspěchu.“ Dodal
však, že neočekává žádnou
procházku růžovou zahradou.
Občanské sdružení KTČ nyní
čeká jeden z nejtěžších úkolů – zajistit ﬁnanční krytí pro
tak náročný projekt. „Nejsme
žádný byznys podnik. Od roku
1888 budujeme turistické chaty, útulny, rozhledny a značené turistické cesty pro návštěv-

níky hor s pomocí veřejnosti,
a bez toho, že bychom na tom
chtěli vydělávat. Naším cílem
je poskytovat turistům základní servis, přístřeší, občerstvení
a možnost odpočinku,“ upřesnil Jiří Stejskalík.
Předpokládá, že zhruba třetinu ﬁnancí by mohli jako sdružení dát dohromady sami, se
zbytkem by mohl pomoci kraj,
regionální ﬁrmy, a také veřejná
sbírka. „Veřejná sbírka, kterou
nyní vyřizujeme na krajském
úřadu, bude zahájena v březnu.
Přispěvatelé a donátoři mohou
posílat své příspěvky na trans-

parentní účet u Raiffeisen banky. Transparentní proto, aby si
každý dárce mohl na internetu
zkontrolovat, že jeho příspěvek
byl adresně vložen pro deklarovaný účel. Účet bude zkrátka
pod veřejnou kontrolou. Každý dárce, který daruje 100 korun, dostane děkovný list s emblémem Bezručovy chaty,“ řekl
Stejskalík. Ten, kdo věnuje
1 000 korun, obdrží graﬁcký list
s poděkováním na jméno. Donátoři, občané, podniky, sportovní jednoty a jiné organizace,
kteří darují na stavbu Bezručovy chaty 10 000 korun, obdrží

děkovný graﬁcký list, a navíc
budou navždy jmenovitě uvedeni na tabuli cti v hale nové
chaty. Bude to jejich trvalá reklama a taky poděkování a pochvala za to, že podpořili veřejně prospěšnou věc. Obnovená
Bezručova chata bude replikou
původní chaty. „Na Lysé hoře
postupujeme v souladu s urbanistickou studií. Chceme tak přispět ke zkulturnění současného
neutěšeného stavu na vrcholu.
Kultovní hora, mekka turistů a
návštěvníků Beskyd, si to jistě
zaslouží,“ zakončil Stejskalík.

LADISLAVA VAVROŠOVÁ

Prvňáčků bude více

FRÝDEK-MÍSTEK (mach) – Zápisy do 1. tříd pro příští školní rok proběhly minulý týden v základních školách zřizovaných statutárním městem
Frýdek-Místek.
Dostavilo se k nim 608 dětí, což je ve srovnání s loňským rokem o 9 dětí
více. Povinnou školní docházku musejí zahájit děti, které do 31. srpna 2011
dovrší věku šesti let, pokud jim nebyl povolen odklad školní docházky. O
odklad požádalo 72 zákonných zástupců dětí. Naopak zapsáno do škol bylo
9 pětiletých dětí, kterým teprve bude šest let v době od září 2011 do konce
června 2012, tedy v době příštího školního roku. „Požádali o to jejich rodiče
s tím, že děti jsou již nyní tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a jsou schopny
školní docházky,“ řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. V příštím školním roce by mělo do lavic 1. tříd základních škol zřizovaných městem usednout 536 prvňáčků, což je ve srovnání s tímto školním rokem o dva prvňáčky více.

Fanoušek se chtěl bít

TŘINEC (sru) – Hokejové utkání v Třinci se 18. února neobešlo bez problémů. Zakročit museli strážníci.
Ochránci pořádku zasahovali ve čtvrt na devět večer proti jednomu fanouškovi hostujícího celku, který se snažil vyprovokovat potyčku mezi příznivci domácího celku. „Než však k potyčce stačilo dojít, strážníci pohotově
zakročili. Dotyčného narušitele pomocí donucovacích prostředků ze zimního
stadionu vyvedli,“ pochválil své podřízené ředitel Městské policie v Třinci
Josef Kužma. Za své neurvalé jednání musel navíc zaplatit tučnou blokovou
pokutu. „Na zápas se už samozřejmě vrátit nemohl,“ ujistil Kužma.

Mladíci ničili zastávku

TŘINEC (sru) – Tři muži přijeli 19. února ze Slovenska do Třince, aby
zde zdemolovali autobusovou zastávku.
Na služebnu Městské policie v Třinci přijali hodinu po půlnoci informaci, že tři mladíci demolují u městského úřadu autobusovou zastávku. „Vyslaná policejní hlídka ještě poblíž zadržela tři muže ze Slovenska. Kolegové
zjistili, že stačili zničit i odpadkový koš a ulomit označník autobusové zastávky. Na dotaz, co je k takovému počínání vedlo, začali nesmyslně zapírat,
že nic podobného neudělali,“ zarazil se šéf třineckých strážníků Josef Kužma. Z důvodu podezření z trestného činu si celou záležitost převzala k došetření Policie ČR.

Hostinec U Čendy v Hodoňovicích zažil v sobotu večer originální maškarní bál. Pro druhý ročník akce zvolil pořáfoto: FM – MAREK CHOLEWA
dající Čendaspolek téma Lesní svět.

Dvě opilé ženy ležely na cestě

FRÝDEK-MÍSTEK (sru) – Alkohol zatemnil dvěma ženám 20. února po půlnoci rozum. Jak si jinak vysvětlit,
že si ustlaly přímo na silnici ve Frýdku-Místku.
Policie dostala zprávu, že zřejmě opilé ženy leží na ulici TGM. „Hlídka okamžitě na uvedené místo vyjela. Policisté se na vlastní oči přesvědčili, že oznámení bylo pravdivé. První výtržnice ležela na zemi u poštovní novinové

služby, druhá zase před prodejnou foto. Když se strážníkům podařilo obě probudit, byly v takovém stavu, že nebyly schopny samy odejít. Proto je raději odvezli na záchytnou protialkoholní stanici,“ sdělila manažerka prevence
kriminality Městské policie ve Frýdku-Místku Lenka Biolková. Jedna žena nadýchala 2,20, její kolegyně 2,93 promile alkoholu.

Cestovatel Martin Stiller poznával život Kubánců
FRÝDEK-MÍSTEK (lew) – K největším
tahákům víkendového festivalu Cyklocestování patřil příspěvek o cestě po
Kubě, Mexiku a USA. Manželé Stillerovi z Frýdku-Místku se za oceán vydali loni v únoru a do října zvládli vše, co
si naplánovali.

Třicetiletý Martin Stiller v Nové scéně Vlast, kde se o víkendu
foto: FM – MAREK CHOLEWA
uskutečnil festival Cyklocestování.

„Bylo to v podstatě vymyšlené jako půlroční cyklocesta. Realizovali jsme úplně
všechno, samozřejmě nějaké drobné odchylky tam byly,“ řekl Martin Stiller, který o putování v Nové scéně Vlast vyprávěl.
Manželé strávili na Kubě měsíc, v Mexiku
tři týdny, stěžejní část cesty ale věnovali
Spojeným státům, kde zůstali pět a půl měsíce. Třicetiletý Stiller se svému koníčku
věnuje od roku 1997, jeho o dva roky starší žena Renáta začala s cyklocestováním
teprve předloni na Sardínii. „Ona je silný
astmatik, nikdy předtím na kole nejezdila,
ale zvládla to,“ prohlásil Stiller. Platí to i
pro loňskou cestu, kdy na kolech ujeli 7 000
kilometrů a pěšky po národních parcích
a přírodních památkách nachodili dalších

340 kilometrů. „Na Kubu jsme nejeli hltat
kilometry, ale poznat lidi a kulturu v zapadlých částech ostrova. Vyhýbali jsme se
komerčním místům, většinu času jsme strávili s obyčejnými kubánskými rodinami na
venkově,“ popsal Stiller, jenž se domlouval anglicky, německy a částečně španělsky. Podle něj se pár náhodně seznamoval
s místními lidmi. Někteří je pak pozvali
i k sobě domů. Stiller říká, že si o Kubě
udělal svůj obrázek. „Vnímal jsem to tak,
že toho Fidela opravdu milují. Musím říct,
že se na ten režim dívám trošku jinak. Socialismus a komunismus v kubánském stylu a na Kubě může fungovat. Ti lidé netouží po majetku, stačí jim to málo, co mají, a
nejsou zkažení moderním konzumním světem,“ míní. O Mexiku moc nevypráví, protože manželé tam byli jen krátce a část
země i přelítávali. Pět dní přitom pobývali v Ciudad Juárez, možná nejnebezpečnějším městě planety, kde ročně zemřou násilnou smrtí tisíce lidí. Tisíce kilometrů
na kole absolvovali manželé až ve Spoje-

ných státech. Cestu směřovali přes nejznámější národní parky. „Chtěli jsme je vidět,
máme hrozně rádi přírodu, skály,“ uvedl
cestovatel. Část trasy vedla i přes pouště.
Stiller poznamenal, že při cestě přes Údolí smrti bylo ve stínu 51 stupňů Celsia a
v noci 38 stupňů. „Přes poušť jsme museli
tahat velké množství vody. Třeba dvacet litrů na den, což jsme bez problémů vypili,“
naznačil. „Renča za jeden den nešla ani jednou na záchod, i když vypila těch deset litrů na osobu,“ dodal. Jediné město, které
v USA navštívili, bylo Las Vegas – protože
bylo na trase. Pár denně najezdil v průměru 30 až 60 kilometrů. „Ale byly i dny, kdy
jsme najeli i 160. Anebo taky nic – to když
jsme dělali turistiku nebo jsme odpočívali,“
konstatoval cestovatel. Naznačil, že manželé svému snu podřídili skoro vše. „Renča dala výpověď, já jsem měl možnost vzít
si neplacené volno. Ale riskoval jsem, že přijdu o zaměstnání,“ prohlásil Martin Stiller.
Tématu se věnují také stránky www.cyklocestovani.cz.

