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Dneska přijďte na
ozvěny Ekofilmu

Krátké filmy z festivalu
Ekofilm 2017 vás dnes čekají
od 18 hodin v Matičním
domě. Budete moci zhléd-
nout například film Paste-
vec z předměstí Paříže o
tom, jak chov koz může
měnit lidské životy.

Motoristé bojují
proti výmolům

Takzvaní výmoláři mají své
zástupce i na Opavsku. Jsou
to lidé, kteří se snaží pravi-
delně monitorovat stav vo-
zovek v okrese. Díky tomu
pak cestáři vědí, které úseky
řidiče trápí. ...3

Práce na obchvatech
jsou stále aktuální
Valná hromada Sdru-
žení pro výstavbu ko-
munikace I/11-I/57
projednávala zejména
stav přípravy jednot-
livých obchvatů.

JITKA HRUŠKOVÁ

Opava, Krnov – Stavba vý-
chodní části severního ob-
chvatu Opavy se zatím ne-
odchyluje od stanoveného
časového harmonogramu.
„Pokud nenastanou ne-

předvídané komplikace,
dojde ke konci příštího
roku k jeho zprovoznění.
U jeho západní části už stát
vykoupil 72,2 procenta po-
zemků. Bylo vydáno územ-
ní rozhodnutí i první sta-
vební povolení,“ říká ta-
jemník sdružení Martin
Dostál.
Podle zástupců sdružení

již byly podány první ná-
vrhy na vyvlastnění,
s dalšími vlastníky stát ješ-
tě jedná. Všichni věří, že
vlastníci pozemků státu
vyjdou vstříc. Otevírá se

totiž unikátní šance si ještě
sáhnout na peníze z evrop-
ských fondů. Stát rovněž
pracuje na dalších úsecích
„jedenáctky“ mezi Ostravou
a Opavou. Jde o úsek
v Nových Sedlicích, který je
stabilizován v rámci schvá-
lených Zásad územního
rozvoje Moravskoslezského
kraje. V rámci posuzování
vlivů stavby na životní
prostředí připadá v úvahu
buď varianta průtahu, nebo
zářezová varianta severního
obchvatu.
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Dobročinný bazar táhl
MÓDNÍ BAZAR slavil
obrovský úspěch.
Fashion-cafe-music
bazar nad prodejnou
Optys na Masarykově
třídě v Opavě uspořáda-
la Základní škola
Labyrit ze Lhoty. Móda
pro ženy, muže i děti,
ale i knihy, porcelán či
hračky pro děti přitáhly
stovky koupěchtivých
Opavanů i lidí z okolí.
Už druhý ročník dobro-
činného bazaru pořada-
telům vynesl téměř sto
tisíc korun, které jsou
určeny na rozvoj školy.
Foto: Deník/Milan Freiberg
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S chutí do pedálů! Cyklosezona na Opavsku začala

ČTĚTE A JEĎTE NA DOVOLENOU K MOŘI zprávy z okresu na 24 stranách navíc

»

opavsky.denik.cz

dnes

Počasí v kraji
Dnes:  

18/12
      

      BIO 1 – mírná zátěž

Zítra:

21/9

Východ slunce 5:49 

Západ slunce 19:43
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ROZHOVOR

Hastrmanově 
touze a strachu 
rozumím, říká 

Karel  
Dobrý

SPORT

Do Ostravy
se vrací první
hokejová liga
strana 13

ČESKO

Chtějí být ghettem.
Městům se to
vyplatí
strana 6

SVĚT 
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Rusové mají 
nejspíš „kompro“ 
na Trumpa, tvrdí 
bývalý šéf FBI

ZAJÍMAVOSTI

Na hlavě se už netočím,
trénuji děti, říká
breakdanceová špička
Petr Šafránek strana 8

Hledáte práci? Můžete to
zkusit v čajovně, Charitě
či Kolech pro Afriku
Celkem 5455 volných míst
bylo v evidenci Úřadu práce
v Ostravě. Místa nabízejí
i pracovní agentury, často
i samotné firmy na svých
internetových stránkách.

BŘETISLAV LAPISZ

Ostrava – Už půldruhého
roku hledají nové pracovní-
ky v Čajovně U Sýkorova
mostu. Jaké by měl nový
zájemce či zájemkyně spl-
ňovat požadavky?
„Alespoň základní před-

stavu by měl mít uchazeč o
čaji. To neznamená, že musí

být absolventem nějaké
školy se zaměřením na ho-
telnictví či potravinářství.
Stačí, že bude znát základní
věci, a hlavně je třeba, aby
měl zájem se je doučit.
Určitě je důležité i příjemné
vystupování,“ říká Tomáš
Kubošek, který ve zmíněné
čajovně pracuje už 14 let.
Jak dodává, když se někdo

přijde ucházet o místo,
a neví o čaji vůbec nic, pak
už to o něčem vypovídá.
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