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UDÁLOSTI Z REGIONU
Zájemců o Praděd bývá
víc než míst v autobusech

Tipy
deníku

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kdy: v sobotu 4. ledna v 17 hodin
Kde: Břidličná
Za kolik: vstupné dobrovolné
Hudební zážitek a příspěvek na dobrou věc, to v
sobě spojuje koncert v Břidličné. V sobotu 4.
ledna v 17 hodin se koná Tříkrálový koncert v
kostele Tří králů v Břidličné. Účinkují Cimbálová
muzika Vedrovci, Dětské sbory Základní školy
Břidličná a Pěvecký sbor Bernardini, který začal
své působení v roce 1994 v Břidličné s názvem
Smíšený chrámový sbor reagoval na potřebu
zajistit liturgický zpěv. Pod vedením Bernardiny
Mereďové. . Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na zakoupení nových věžních hodin.

KULTURNÍ DŮM V BOHUSLAVICÍCH
OŽIJE OBECNÍM PLESEM
Kdy: v sobotu 4. ledna od 20 hodin
Kde: KD Bohuslavice
Za kolik: vstupné 250 korun
V pořadí již IV. obecní ples se uskuteční dnes
v sále Kulturního domu Bohuslavice, a to od
dvaceti hodin. Večerem provede hudební kapela
Bacardi Music. Vstupenka činí 250 korun a její
součástí je bohaté občerstvení.

SOBOTNÍ DÍLNY PRO
RODINY S DĚTMI
Kdy: sobota 4. ledna (od 15 do 16 hodin a od
16.30 do 17.30 hodin)
Kde: Ostrava, Galerie výtvarného umění-Dům
umění (Jurečkova 1750/9)
Za kolik: vstupné je 30 korun (bez nutnosti rezervace)
Pro děti od 5 do 12 let v doprovodu dospělé
osoby jsou určeny dva bloky sobotních dílen,
které pořádá Galerie výtvarného umění Ostrava.
V průběhu dílniček si děti vyzkoušejí různé výtvarné techniky. Budou tvořit, kreslit, malovat,
bavit se i fantazírovat a rodiče budou moci tvořit
s nimi. Součástí dílen mohou být i krátké prohlídky výstav. První blok dílen se koná od 15 do
16 hodin, druhý pak od 16.30 do 17.30 hodin.
Program obou bloků je shodný.

ŠACHISTÉ MÍŘÍ NA TURNAJ
Kdy: v sobotu 4. ledna
Kde: Bílovec, kulturní dům
Za kolik: diváci zdarma
Již potřinácté se sejdou šachisté různých úrovní,
včetně nejlepších, na turnaji Novoroční cena
města Bílovec, který je zároveň součástí rapid
tour Ostravský koník 2020. Turnaj se uskuteční v
sobotu 4. ledna v kulturním domě v Bílovci. Začne v 8 hodin prezentací, v 9.15 je oficiální zahájení a start dopolední série 1. až 5. kola.
Účastníci jsou již přihlášeni, ale kdo rád sleduje
šachovou hru, má možnost i odpoledne od
13.15 hodin, kdy pokračuje turnaj dalšími čtyřmi
koly, následuje v 15.45 vyhlášení výsledků. (ipa)
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Pracovní volno, které provází novoroční a vánoční
svátky, bývá ideální příležitostí vyrazit na lyže.

DENÍK ZAUJALO
FIDEL KUBA

Jeseníky – Protože v nižších
polohách letos sníh chybí,
sešli se všichni lyžaři na hřebenech Jeseníků a Krkonoš. A
uvědomili si, že i obrovská
kapacita horských zimních
středisek má své limity.
V Krkonoších musela policie omezit příjezd do

Špindlerova Mlýna, protože
tam došla parkovací místa a
zkolabovala doprava. V Jeseníkách je díky záchytným
parkovištím dopravní situace
lepší, ale ukázalo se, že limitem je kyvadlová autobusová
doprava z Hvězdy na Ovčárnu.
Autobusy jezdí v pevně
daných hodinových intervalech. Žádný jiný přístup do
zimního ráje pod Pradědem
není. Když se lyžař nebo turista nenacpe do některého
ze čtyř přeplněných autobusů, má smůlu. Na další šanci
musí čekat hodinu nebo dojít
na Ovčárnu pěšky.

Kyvadlovou dopravu mezi
Hvězdou a Ovčárnou zajišťuje společnost Transdev
Morava. „Evidujeme několik
případů, kdy byla poptávka
natolik extrémní, že jsme ji
nedokázali i přes veškeré
naše úsilí uspokojit. Jednotlivé spoje na kyvadlové lince
zajišťují po dohodě s Moravskoslezským krajem až čtyři
autobusy s kapacitou asi 360
osob, a přesto se v těchto
dnech ukázala kapacita jako
nedostatečná. I přes to jsme
v těchto dnech po zjištění
kapacitních problémů vypravili další autobus navíc,
nad rámec stanovené

smlouvy s MSK, který se však
po příjezdu na Hvězdu ukázal
jako již nepotřebný,“ popsal
problematiku Roman Havko,
zástupce Transdev Morava.
„Provoz na účelové komunikaci na Ovčárnu je regulován. Výjezd nahoru je možný
vždy v celou hodinu a sjezd
zpět vždy o půl. Z tohoto důvodu nelze linku intervalově
posílit a bohužel ani není
možné se pro cestující směřující na Ovčárnu ihned vrátit,“ doplnil Roman Havko
vysvětlení, proč cestující bez
ostrých loktů musí na další
přeplněný autobus čekat celou hodinu.

Slezská univerzita otevírá brány uchazečům o studium
MARKÉTA STOŠKOVÁ

Opava, Karviná – Leden je
na většině vysokých škol ve
znamení dnů otevřených
dveří, nejinak je tomu také
na Slezské univerzitě (SLU) v
Opavě.

PROGRAM
Pro zájemce o studium si
jednotlivé fakulty SLU v
Opavě připravily tradiční
bohatý program. Uchazeči se
na dnech otevřených dveří
mohou seznámit s fungováním školy a její atmosférou,
pedagogy, potenciálními
spolužáky, učebnami a v neposlední řadě se dozvědí požadavky k jejich přijetí. Například na Institutu tvůrčí
fotografie Filozofickopřírodovědecké fakulty SLU
v Opavě mohou případní budoucí studenti využít nabídky osobní konzultace přímo s
vyučujícími, konat se budou
v sobotu 11. ledna od 9 hodin,
zájemci se však musí přihlásit nejpozději do pátku 10.
ledna. Den otevřených dveří
se pak na Filozoficko-

DNY otevřených dveří na Slezské univerzitě v Opavě. Foto: Deník/Petr Dušek

přírodovědecké fakultě SLU v
Opavě uskuteční 29. ledna,
následně ještě jednou v prv-

Přehled dnů otevřených dveří a konzultací:
P Matematický ústav v Opavě – 29. ledna 2020
P Institut tvůrčí fotografie – konzultace 11. ledna 2020
P Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné – 28. ledna 2020
P Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě – 29. ledna 2020 a

7. března 2020
P Fakulta veřejných politik v Opavě – 14. února 2020

ním březnovém týdnu. Univerzita průběžně aktualizuje
program dnů otevřených
dveří. „Ty si řeší jednotlivé
fakulty samy za sebe,“ uvedl
tiskový mluvčí SLU v Opavě
Daniel Martínek s tím, že zájemci dostanou odpovědi na
všechny své otázky. A doplnil
informaci o nejžádanějších
oborech: „Zhruba dva, tři
roky je největší zájem o
tvůrčí fotografii, o obor všeobecná sestra, ale i o lázeň-

ství, gastronomii a turismus.
Za nimi následují ekonomické obory.“
Jak je zvykem, přihlášky ke
studiu mohou letošní středoškoláci zasílat do konce
února, ovšem na většině
opavských fakult je první
kolo přijímacího řízení prodloužené až do konce března.
Bližší informace naleznou
uchazeči o studium na
webových stránkách univerzity www.slu.cz.

Střední délka života vzrostla.
U žen převyšuje hranici 80 let
Pokračování ze strany 1
Jaké volné dny a prázdniny nás čekají v letošním
roce? Mimo jiné to bude například šest prodloužených víkendů. Rok 2020 přinese také řadu změn
a novinek – zdraží cigarety a tvrdý alkohol, zvýší se
důchody i rodičovská, zdraží pošta či vzroste minimální mzda a další. Více se dočtete ve vašem týdeníku, který vychází jako příloha Deníku
v úterý 7. ledna.

Zatímco v letech 2001 až
2005 činil tento rozdíl 7,6
roku, pro období 2014 až
2018 se pohybuje podle
okresů od 6,5 do 6,9 let,“ informovala ve své zprávě
Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
v Ostravě.
V krajském městě se od

počátku tisíciletí prodloužila
střední délka života u mužů
ze 70,9 až na 74 let. U žen
v okrese Ostrava vzrostla
střední délka života ze 78,1
roku až na 80,5 roku.
„Na zvyšování průměrné
délky života se podílí více
faktorů. Přispívají k němu i
výrazné pokroky v medicíně,
v České republice i vynikající

dostupnost lékařské péče
pro všechny, kteří ji potřebují. Došlo ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšila se bezpečnost práce. Obecně se dá
říci, že přibývá lidí, kteří se
snaží dodržovat zásady
zdravého životního stylu.
K tomu určitě patří správné
stravování, aktivní život a
zvýšená pohybová aktivita i

ve vyšším věku. Pacienti mají
povědomí o škodlivosti kouření či nadměrného požívání
alkoholu,“ uvedla praktická
lékařka ze Slezské Ostravy
Darina Muroňová. Jak dodala, i mezi pacienty-seniory, o
které se stará, v posledních
letech sleduje nárůst počtu
těch, kteří žijí aktivně i v důchodu.
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