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Více informací na:
pocasi.idnes.cz

Zprávy z měst kraje:
Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Počasí v kraji
KULTURA Spisovatelé v Ostravě
Do města poprvé zavítá Měsíc
autorského čtení Strana D5

FOTBAL Opava sestupuje
Hlučín zachránila penalta
v nastaveném čase Strana D6

Krátce
OSTRAVA

Ujel z místa činu, trestu
přesto neunikne
Policii se podařilo po intenzivním
pátrání najít jednatřicetiletého řidi-
če, který na konci března srazil
v Ostravě-Třebovicích mladého
bruslaře a z místa nehody ujel. Těž-
ce zraněnému mladíkovi nepo-
skytnl první pomoc – a za to mu
teď hrozí až pět let vězení. Řidič
v době nehody navíc řídil auto, kte-
ré kvůli neodpovídajícímu tech-
nickému stavu nemělo co dělat na
silnici. (kas)

FRÝDEK-MÍSTEK

Za půl milionu korun
obnoví laboratoře
Hutníci z ArcelorMittalu věnovali
budoucím kolegům ze Střední prů-
myslové školy ve Frýdku-Místku
půl milionu korun na obnovu vyba-
vení. Škola peníze využije na obno-
vu laboratoře pro studenty hutnic-
tví, zejména na nákup čtyř počíta-
čů, diaprojektoru a speciálního po-
čítačového programu určeného
k modelování. (kas)

OSTRAVA

Regulovčíkem roku
se stala poprvé žena
Soutěž v královské disciplíně do-
pravních policistů v řízení dopravy
má svého vítěze. Prestižní ocenění
získala Monika Mikulková z do-
pravního inspektorátu ve Frýd-
ku-Místku. Celkem dvaadvacet do-
pravních policistů se v pátek utka-
lo nejprve ve znalostech ze zákona
o provozu na pozemních komuni-
kacích, zákona o přestupcích a zá-
kona o Policii ČR. Praktické zkuše-
nosti a dovednosti pak policisté
prokázali při řízení provozu na kři-
žovatce u Slovanu a křižovatce Vře-
sinská v Ostravě-Porubě. „Zarážejí-
cí bylo, že někteří řidiči povely poli-
cistů vůbec neznají. Navzdory těm-
to komplikacím se klání obešlo
bez karambolu,“ doplnila policej-
ní mluvčí Darina Majková. (kas)

VELKÁ POLOM Zatímco ve Stěboři-
cích a dalších místech kraje lidé za-
žili v posledních dnech evakuaci
kvůli povodním, ve Velké Polomi
u Ostravy museli v sobotu dočasně
opustit své domy kvůli nálezu ne-
vybuchlé letecké pumy.

Evakuace se dotkla obyvatel
24 domů a bytů, celkem asi
60 osob, které žijí na dohled od
místa nálezu. Někteří z lidí zamíři-
li do místního kulturního středis-
ka, někteří k příbuzným.

„Před devátou hodinou ráno
u naší branky zvonila paní starost-
ka. Řekla nám, že musíme pryč
z domu. Bylo to pro nás velké pře-
kvapení. Nevěděli jsme, proč
máme odejít,“ popsala evakuaci
sedmaosmdesátiletá Otýlie Filipco-
vá, která sobotní dopoledne strávi-

la u vnučky. „Zeť zůstal doma.
Řekl: ‚Já to tu budu hlídat‘,“ podo-
tkla Otýlie Filipcová, která ve svém
domě žije čtyřicet let. Evakuaci ale
zažila poprvé.

Dvaasedmdesátiletá Františka
Tvarůžková nebyla překvapená,
když slyšela, že musí opustit dům,
protože se na poli našla letecká
puma z druhé světové války.

„Něco podobného se tady na-
chází běžně. Když nám ráno přišla
starostka s policisty říct, že musí-
me opustit dům, sbalila jsem man-
žela a všechny a odjeli jsme k syno-
vi,“ popsala žena, která v nynějším
domě žije dvaapadesát let. „Nebáli
jsme se, že se něco stane. Za ty
roky, co tu žijeme, jsme zvyklí, že
se tu často najde munice. I moji
kluci ji na poli našli,“ líčila.

Leteckou pumu objevil v poli
blízko obce kolem dvou hodin
v noci z pátku na sobotu čtyřicetile-
tý hledač mincí pomocí detektoru
kovů. „Po oznámení na místo oka-

mžitě vyrazili policisté, kteří zajisti-
li místo nálezu a k zabezpečení
okolí přivolali další policejní hlíd-
ky, psovoda se psem a především
specialisty – pyrotechniky,“ uved-
la mluvčí ostravské policie Gabrie-
la Holčáková.

Pyrotechnici po očištění naleze-
ného předmětu zjistili, že se jedná
o plně aktivní tříštivou leteckou
pumu FAB 100 používanou za dru-
hé světové války. Kdyby vybuchla,
mohly by střepiny doletět kilometr
a půl až dva kilometry daleko.

Pyrotechnici museli pumu očis-
tit a obnažit, aby zjistili typ letecké-
ho zapalovače. Poté, co se jim po-
dařilo tento iniciační mechanis-
mus zničit, policie odvezla pumu
k likvidaci do vojenského prostoru
Libavá. „Tak velká a aktivní puma
s tak velkým doletem střepin se na-
šla letos v kraji poprvé,“ řekla Gab-
riela Holčáková. Kvůli nálezu letec-
ké pumy policisté v sobotu na tři
hodiny odkláněli dopravu ze silni-
ce mezi Ostravou a Opavou.

» Pokračování na str. D2

OSTRAVA Problémová mládež,
auto jako tablo nebo sedm smrtel-
ných hříchů – tyto náměty uspěly
v našem kraji v soutěži o nejlepší
ztvárnění tabla, kterou pořádá
MF DNES společně s webovým
portálem rajce.net. Měsíc měli uži-
vatelé tohoto portálu na to, aby ur-
čili výherce prvních třech míst. Hla-
sování bylo ukončeno 31. května.
Čtvrtý ročník soutěže nakonec
ovládla zejména originalita, dobré
zpracování fotografií a také upozor-
nění na problémy, které trápí mla-
dé lidi.

V Moravskoslezském kraji se do
soutěže přihlásilo celkem patnáct
tříd. Výhercem soutěže se nakonec
stala třída 4. C z Mendelova gym-
názia v Opavě. Nápad nafotit soci-
opatologické jevy – tedy problémy
s drogami a alkoholem, sprejerství,
psychické problémy, šikana, kráde-
že i jiné – dostala třída samotná.

K focení ale přizvali kamaráda
Patrika Špillera. Ten donedávna
bral focení jako koníček, teď se mu

začíná naplno věnovat. „Fotilo se
na etapy během čtyř týdnů. Jsem
s tablem osobně velmi spokojen.
Fotil jsem letos dvě tabla, z toho
jedno se zúčastnilo soutěže a uspě-
lo. Většina studentů měla svůj vlast-
ní nápad pro fotografii, takže si při-
nesli potřebné předměty. Každá
fotka je vlastně vizitkou samotné-
ho studenta,“ popisuje společnou
práci sebe a studentů autor fotogra-
fií.

Studenti, kteří se umístili na dru-
hém místě, vsadili zejména na ori-
ginalitu – a ta se jim vyplatila. Deni-
sa Lešková a Anežka Štukavcová ze
4. A Slezského gymnázia v Opavě
vymyslely, že by nebylo špatné
umístit tablo do starého Wartbur-
gu. Auto jim zapůjčil kamarád
a mohlo se začít.

„Tablo se fotilo nadvakrát, proto-
že zpočátku nebylo jasné, jak do
auta fotky umístit,“ popisuje peri-
petie Magdálena Daňková ze Slez-
ského gymnázia v Opavě.

» Pokračování na str. D5

Večer s MF DNES

Setkání završil koncert Petra Koláře
Několik desítek hostů v sobotu v podvečer zamířilo na Slezskoostrav-
ský hrad. Během setkání, které uspořádala MF DNES, zazpívaly Jana
Chládková a Yvonne Přenosilová. Večer zakončil koncert Petra Kolá-
ře. Ten se na hradě zastavil v rámci svého Letního akustického turné,
na němž jej doprovází kapela i smyčcové kvarteto. » Více na str. D2

Pokyn k evakuaci dostali v sobotu ráno obyvatelé
čtyřiadvaceti domů ve Velké Polomi. Nedaleko v poli
totiž hledač mincí našel nevybuchlou leteckou pumu.
Kvůli nálezu policie dočasně odklonila dopravu.

FAKTA

Dřívější nálezy munice
Nálezy nábojů, granátů, min, ale
i leteckých pum z 2. světové války
jsou na celém území, kde v roce
1945 probíhala Ostravsko-opavská
operace, běžné. Před loňským
zahájením stavby silnice mezi
Mokrými Lazci a okrajem Ostravy,
jejíž původní trasa Velkou Polom
protíná, našli pyrotechnici při
průzkumu území kolem obce mimo
jiné čtyři letecké pumy. Dvě z nich
byly sovětské a vážily kolem
150 kilogramů, další dvě,
osmdesátikilogramové, byly
německého původu. Na pruhu
určeném pro přeložku silnice našli
pyrotechnici i mnoho další munice.

BOHUMÍN (ama) Na plotě u fotbalo-
vého hřiště v Bohumíně-Vrbici, do
něhož se opírá slunce, visí několik
desítek párů kopaček. Suší se tu.

Budovou, v níž jsou šatny a další
zázemí fotbalistů, ale i byt zdejší-
ho správce Jana Pavluse, se před
třemi týdny prohnala povodeň.

Ničila, co se dalo. „Nestihl jsem
odnést nic. Voda mi zničila kom-
plet celé vybavení bytu,“ vzpomí-
ná sedmašedesátiletý Jan Pavlus.

Ve středu 2. června velká voda
zahrozila znovu. „Zůstala tam vza-
du za brankou. K nám už nedo-
šla,“ líčí správce hřiště.

Víkendové dny byly po dlouhé
době první, kdy se na lidi v kraji
smálo slunce. Většinu z těch, které
postihla velká voda, sice potěšilo,
lidé ale museli pokračovat ve vy-

soušení svých domů nebo odčerpá-
vání vody ze sklepů.

Vysoušecí technika běžela napl-
no i v bytě správce, šatnách a dal-
ších místnostech domku u hřiště
ve Vrbici, které patří městu.

Fotbalisté přišli správci pomoci
strhávat linoleum
Správce prochází bytem, kde žije
už více než dvacet let. Dnes jsou
pokoje prázdné. Čára v asi metro-
vé výšce na zdi naznačuje, kde
před třemi týdny stála voda.

„Tady byla sedačka, obývací stě-
na, televize, všechno muselo pryč.
Naházeli jsme to na hromadu. Ve-
šlo se to do tří velkých kontejne-
rů,“ líčí Jan Pavlus. Povodeň podle
něj způsobila rozvodněná stružka.
Stejně jako v roce 1997, kdy Pavlu-

sovým rovněž zničila veškeré vyba-
vení. „Neměli jsme, kam bychom
ty věci dali, abychom je zachráni-
li,“ říká muž a posteskne si, že mu
na radnici řekli, že nemá nárok na
mimořádnou dotaci. Sáhnout by si
ale asi měl alespoň na třicetitisíco-
vou dotaci od ministerstva pro
místní rozvoj.

Fotbalisté bohumínského „béč-
ka“ v sobotu místo ve Vrbici sehrá-
li zápas s Věřňovicemi na hřišti
v centrální části Bohumína. „V pá-
tek mi sem přišli pomoct strhávat
linoleum a přesouvat skříně,“ říká
Jan Pavlus. V bytě chce zůstat i dál.
„Přesvědčil jsem manželku, že do
třetice všeho dobrého. Kdybych
ale neměl rád fotbal a to všechno
tady, už dávno se stěhuji pryč.“

» Více na str. D3

Petr Kolář na Slezskoostravském hradě
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

1. místo Studenti 4. C Mendelova gymnázia v Opavě se stylizovali do problémové mládeže. Foto: repro rajce.net

Studenti vsadili s tably na neotřelý nápad a uspěli

Kvůli letecké pumě lidé
museli opustit domovy

Voda správci hřiště vzala majetek
Slunce potěšilo lidi ze zatopených míst. Jan Pavlus ale neměl co sušit. Musel vše vyhodit


