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NOVOJIČÍNSKO
VČERA
Květinový
jarmark
NovojičínskéMasarykovo
náměstí v pátek patřilo dal-
šímu jarmarku, tentokrát
květinovému. Prodejci nabí-
zeli v centruměsta květiny
hrnkové i řezané, dále pak
sazenice, osiva či nejrůznější
dekorace. K dostání byly ale
i pochutiny či suvenýry.

NOVOJIČÍNSKO
O VÍKENDU
Muzea slaví
Na sobotu 18. května připadá
Mezinárodní denmuzeí.
Jedna z oslav bude probíhat
například v Muzeu Bílovec,
které otevře návštěvníkům
své dveře bezplatně. Mezi-
národní denmuzeí připadá
na sobotu 18. května, bílo-
veckémuzeum bude otevře-
no od 9 do 17 hodin.

Den za 1*. Školáci vyměnili lavice za záhony
ADAM KNESL

Lichnov – Je všeobecně zná-
mo, že květen je lásky čas.
Většina z nás ale neví, že je
máj takéMěsícem školních
zahrad. To však není případ
základní školy v Lichnově na
Novojičínsku, která se
k svátku připojila. Aktivně,
zábavně a především smys-
luplně.

Bezmála dvě stovky žáků
vyrazili před pár dny do školy
v podhůří Beskydmísto, ale
místo knih, sešitů a propisek,
vybavení zahradním náči-
ním, rukavicemi a elánem do
práce. „V naší škole nově
rozšiřujeme záhonky, aby se
děti měly kde realizovat
v rámci pěstitelských prací.
Školní pozemek je rozsáhlý
a je škoda jej nevyužívat. Část

pozemku tvoří zahrada, která
potřebuje pravidelnou údrž-
bu. O tu se starají především
zaměstnanci obce, nicméně
i my přikládáme ruku k dílu,“
řekla o akci ředitelka školy
Olgy Síbrtová.

SPOLEČNÁ BRIGÁDA
Informace, že je květenMě-
sícem školních zahrad, ale
byla před nedávnem i pro ni

velkou novinkou. „Na inter-
netu jsme objevili výzvu ke
zvelebování školních zahrad
s různými nápady, jak při
tom postupovat. Předtím
jsme nevěděli, že květen je
Měsícem školních zahrad, ale
nápad se námmoc líbil, a tak
jsme se pro letošek připojili
alespoň společnou brigádou,“
uvádí dál ředitelka.
Akce sklidila u dětí velký

úspěch. Ze školní zahrady se
během dne ozýval smích
a povídání dětí, některé si
práci zpestřily diskotékou.
„Moc se nám to líbilo, i když
mě nakonec trochu bolela
záda. Určitě je lepší být ven-
ku, než se pořád učit v lavi-
cích,“ zhodnotil brigádu sed-
mák z lichnovské školy Jakub
Kandráč.
Pokračování na straně 3

Počasí v kraji
Dnes:  

23/10
      

      BIO 1 – mírná zátěž

Zítra:

24/13

Východ slunce 4:57

Západ slunce 20:29
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ROZHOVOR

Ministryně 
spravedlnosti 
Marie Benešová: 
I za Havla  
se jezdilo  
se soudci  
konzultovat

Magazín VÍKEND
Noc kostelů: církevní stavby se otevřou už                                  podesáté

Nový projekt. Budemít
Ostrava cvičnou nemocnici?
Ostrava – Přilákat do Ost-
ravy přední stomatologické
odborníky s požadovanou
akademickou hodností
a pokusit se otevřít stoma-
tologickou katedru. To je
společný zájem Fakultní
nemocnice Ostrava a Lékař-
ské fakulty Ostravské uni-
verzity. Katedra by vycho-
vávala zubní lékaře, kterých
je v celé republice akutní
nedostatek.
Podle slov děkana fakulty

Arnošta Martínka je reali-

zace této ambiciózní vize
během na dlouhou trať
a bude zapotřebí silné eko-
nomické i politické podpory
zástupců kraje i města. Fa-
kultu i nemocnici ve střed-
nědobém horizontu přitom
čekají další nápady. Napří-
klad projekt cvičné nemoc-
nice, která by mohla vznik-
nout rekonstrukcí jedné ze
starších budov v areálu lé-
kařské fakulty. „Nyní jsme
ve fázi podání projektu
a nejpozději ve druhé polo-

vině roku budeme vědět,
zda bude schválen. Vybudo-
vání simulačního centra by
stálo téměř čtvrt miliardy
korun a významně by zkva-
litnilo výuku našich stu-
dentů. Cvičná nemocnice by
totiž byla vybavena řadou
lékařských přístrojů, simu-
látorů, figurín i trenažérů
napodobujících skutečné si-
tuace, v nichž se budoucí
lékaři i zdravotníci mohou
ocitnout,“ řekl Arnošt
Martínek. ...5

Foto: Deník/Lukáš Ston

PREMIÉRANDREJ BABIŠ navštívil včeraMoravskoslezský kraj.
A byla to jiná inspekční cesta než vminulých letech, kdy ab-
solvoval i řadumediálníchmítinků. Běhemdne si prohlédl
třeba Dopravní podnik Ostrava, Vysokou školu Báňskou,

zkontroloval výstavbu obchvatu ve Frýdku-Místku nebo se
zúčastnil slavnostního otevření nové výrobní haly Varroc
Lighting Systems v Šenově u Nového Jičína. Odpoledne se už
jako šéf hnutí ANO setkal v Ostravě-Zábřehu s občany.

„Utajená“
návštěva

Fotogalerie nawww.msdenik.cz
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