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KRÁTCE
Dveře diskotéky
otevřeli až hasiči
KARVINÁ | Přibližně 150 lidí zůstalo
uvězněných v noci ze soboty na neděli
na diskotéce v Karviné-Mizerově. Odejít z ní nemohli kvůli vchodovým dveřím, které nebylo možné otevřít. „Kvůli
otevření vchodových dveří byla po druhé hodině noční povolána jednotka
z hasičské stanice Karviná,“ informoval
mluvčí Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje Marek Gašparín. „Opustit prostory diskotéky lidem umožnili hasiči násilným otevřením vchodových dveří,“ doplnil Gašparín.
(ova)

Ve vozík ani nedoufala,
pak zavolal Mareš...
ně domova. Elektrický vozík je pro
Zdeňku Bagierovou spásou.
Ženě, které se ucpávaly cévy, museli
před dvěma lety lékaři ze zdravotních
důvodů amputovat nohu. Kdyby si ji nenechala vzít, hrozila jí bezprostředně
smrt.
Bez nohy napřed doufala v protézu,
ale ta kvůli slabému srdci a špatnému
dýchání nebyla vhodnou variantou,
a tak se stala závislá na invalidním vozíku.
Ten, který musela ovládat mechanicky, jí ovšem dělal problémy. „Ke všemu mám ještě silné revma v rukách, takže pro mě byla obsluha strašně náročná,“ vysvětluje přes všechny zdravotní
obtíže velmi energická pětasedmdesátiletá žena.

Ve sklenících v Lutyni
už roste zelenina
DOLNÍ LUTYNĚ | Sedmdesát lidí vysadilo za dva dny přes 77 tisíc sazenic rajčat a okurek v nových sklenících Farmy
Bezdínek v Dolní Lutyni. Skleníky zabírají plochu přes 11 hektarů, jsou tak největší svého druhu v zemi. Už na přelomu roku bude na trhu první úroda okurek. Farma chce ročně vypěstovat tři tisíce tun plodin v organickém substrátu,
který zkompostuje. Proti škůdcům používá biologickou ochranu, květy opilují
čmeláci. Využívá energii z obnovitelných zdrojů a odpadního tepla, k závlaze dešťovou vodu. Má i ukázkový skleník pro veřejnost.
(les)

Přesvědčili ho, aby se přijel
na „babičku“ podívat

Seniory učili lépe se
bránit podvodníkům
ČESKÝ TĚŠÍN | Přes čtyřicet seniorů
absolvovalo od září Senior academii
Městské policie v Českém Těšíně. V ní
se účastníci starší 65 let učili, jak se
lépe ubránit násilníkům nebo podvodníkům. Letošní ročník akademie byl ukončen před pár dny slavnostním udělením
certifikátu a závěrečným výletem do Ostravy, kde si důchodci mohli prohlédnout centrum tísňového volání a probrat
s tamními operátory možné rizikové situace.
(woj)

Policisté o adventu
varují před kapsáři
REGION | Na kapsáře upozorňuje informační kampaň, při níž policisté v obchodech a také letáky či spoty připomínají
zásady bezpečného nakupování. „Lidé
by měli být obezřetní, přeplněné prodejny jsou příležitostí pro zloděje. Ti umí
využít chvilky nepozornosti a připravit
nakupující i o celou kabelku či tašku,“
uvedla policejní mluvčí Darina Knižátková. Akce potrvá až do Vánoc. (ova)

Zdeňka Bagierová na elektrickém vozíku, který jí koupil Leoš Mareš. Přičinila
se i zaměstnankyně domova Dita Jursová (na snímku). FOTO | PETR WOJNAR

Klientka Domova seniorů v Horní Suché Zdeňka
Bagierová si vysnila elektrický vozík. Její přání
vyslyšel Leoš Mareš. Ten seniorku i navštívil.
PETR WOJNAR
HORNÍ SUCHÁ | Když si Zdeňka
Bagierová z hornosušského domova důchodců vysnila pro projekt Ježíškovo
vnouče (dobrovolníci v něm plní přání
seniorům v domovech – pozn. autora)
speciální elektrický invalidní vozík, ani
nedoufala, že by se jí přání mohlo splnit. Vždyť takový vozík vyjde na 80 tisíc korun.

Pracovnice tamního domova seniorů
Dita Jursová jí ale přesvědčila, ať to zkusí. „A najednou mi zavolal Leoš Mareš,
že ho chce pro paní Zdeňku koupit. Byl
to šok,“ říká Dita Jursová.
Pak nabraly události rychlý spád.
„Vše řešil pan Mareš. My jsme mu jen
sdělili, jaký vozík by paní Zdeňka potřebovala, a do tří dnů jsme ho tu měli
i s odborníkem, který nám ukázal, jak
jej obsluhovat,“ zmiňuje zaměstnanky-

Se svým „vnoučetem“ Leošem Marešem se Bagierová setkala i osobně, a to
jen dva dny poté, co jí nechal poslat
nový elektrický vozík.
Zpěvák a moderátor totiž zrovna vystupoval v Třinci a pracovníkům domova slíbil, že ráno po koncertu hornosušský domov navštíví.
„Předtím jsem dva dny trénovala na
novém vozíku, abych už ho uměla obsluhovat, až dorazí. Přijel přesně v deset, jak sliboval. Byl velmi příjemný.
Bavil se nejen se mnou, ale se všemi,
kteří tady na něj čekali. Jako správná
‚babička‘ jsem mu dala košík na cestu,
kde měl svačinu, ovoce, víno a bonboniéru. I o to se tady ale se všemi podělil,“
podotkla Bagierová.
Samotný Mareš se podle pracovníků
domova chtěl původně vyhnout medializaci svého skutku. „Původně chtěl vozík paní Zdeně jen nechat poslat. Pak
jsme jej ale přesvědčili, ať nás po koncertu v Třinci navštíví. Je fajn, že přijel
a strávil tady více než hodinu. Byla to
událost nejen pro náš domov, ale pro celou obec,“ dodala Dita Jursová.
Leoš Mareš o návštěvě Horní Suché
následně informoval komunitu na Instagramu. „Ve čtvrtek dorazil elektrický vozík k paní Zdeňce a od té doby už
drandí. Dnes jsem se do Horní Suché vydal, abych ten stroj viděl na vlastní oči
a paní Zdeňku pozdravil. Děkuju za pohoštění a andělíčka,“ napsal Mareš krátce po setkání.
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