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Bílovec
KINO RADOST
Pivovarská 20, tel. 556 412 276
Rodinka 17.30
Poznáš muže svých snů 19.30
Jíst, meditovat, milovat 19.00

Bohumín
KINO-K 3
Studentská 781, tel. 596 012 124
Princ z Persie: Písky času 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Red 17.45, 20.00
Sammyho dobrodružství 3D 17.30
Ďábel 19.45

Frenštát pod Radhoštěm
KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098
Bastardi 19.30

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST

Hlavní 112, tel. 558 438 083
Lekce Faust 19.00

Fulnek
KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594
Bastardi 18.00

Havířov
KINO ÚSVIT
Dlouhá 46A, tel. 596 411 277
The Social Network 17.45
Tacho 20.00
KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE
Hlavní třída 31a, tel. 596 808 014
Osadné 17.45

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002
Harry Potter a Relikvie smrti – část 1. 17.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Rodinka 17.45

Tron Legacy 20.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 871 415
The Doors – filmový klub 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050
Sama v Africe – filmový klub 20.00

Opava
KINO MÍR
Kolářská 5, tel. 553 615 658
Jíst, meditovat, milovat 18.00

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111
Občanský průkaz 17.00, 19.30
KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Počátek 19.15
Snídaně u Tiffanyho 17.00
MINIKINOKAVÁRNA

Kostelní 3, tel. 599 527 851
For Semafor – filmový klub 17.00, 19.30
MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Rodinka 14.00, 16.00, 18.10
Na doraz 14.45
Tacho 17.00, 19.20, 21.40
Paranormal Activity 2 19.45, 21.45
Dívka, která kopla do vosího hnízda

20.20
Občanský průkaz 20.50
Bastardi 21.15
Harry Potter a Relikvie smrti – část 1.

11.00, 11.45, 14.10, 15.00, 17.30, 18.10, 21.20
Tron Legacy 15.45, 18.30, 21.15
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

14.45, 16.15, 17.15, 18.45
Tron Legacy 16.30, 19.15, 22.00
KINO POLANKA NAD ODROU
Janovská 333, tel. 596 931 190
Harry Potter a Relikvie smrti – část 1. 8.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Toy Story 3: Příběh hraček 3D 14.00
Harry Potter a Relikvie smrti – část 1. 17.00

KOPŘIVNICE (tst) Smutný závěr
roku zažijí příznivci alternativní
kultury v Kopřivnici. Po devatenác-
ti letech zde končí klub Nora.

„Klub Nora hodně let obohaco-
val kulturní dění v Kopřivnici, vy-
tvářel prostor pro alternativu.
Osobně si myslím, že je škoda, že
končí,“ uvedla Dagmar Rysová,
místostarostka Kopřivnice.

Vítězslav Váňa, majitel Nory,
má do konce roku smlouvu s měs-
tem, které činnost klubu finančně
podporovalo částkou 650 tisíc ko-
run ročně. Dotace od města už prý
na pokrytí nákladů nestačí. Proto
Nora zavře. „Stávající provozova-
tel kulturního domu o něco zvýšil
nájem prostor, ale svou roli sehrá-
ly i další náklady nutné pro provoz

klubu,“ upřesnila Dagmar Rysová.
Z kopřivnického kulturního živo-

ta se Váňa zřejmě nevytratí. Podle
místostarostky Rysové napsal žá-
dost o dotaci na zajištění určité kul-
turní nabídky. Město s ním dál jed-
ná. Vyjádření Vítězslava Váni, maji-
tele Nory, se nám nepodařilo zís-
kat.

„Váňa o prodloužení smlouvy

neměl zájem,“ tvrdí Jaromír Nale-
raj, provozovatel kulturního
domu. V prostorách Nory by chtěl
otevřít jiný alternativní klub.

Pro všechny, kteří se chtějí s oblí-
beným klubem rozloučit, je na po-
slední týden tohoto roku připra-
ven pestrý program s příhodným
názvem Poslední týden v Noře
aneb Zase o jeden klub méně.

Lyžaři v Tošovicích

V HEIparku zatím ve frontách nestojí
„Na lyžování jsou ideální podmínky,“ říká Jiří Šindler z HEIparku
v Tošovicích. Na upraveném svahu tady leží 40 až 50 centimetrů leh-
ce promrzlého sněhu. V noci sněhu ještě přibývá díky sněžným dě-
lům. „Sněhu máme dost a lyžovat se bude, i když příjde další oble-
va,“ uvedl Šindler. Celý areál je v provozu a během včerejška ho na-
vštívilo asi 150 lidí. Lyžovalo se bez front. Lidí na sjezdovkách bude
nejspíš přibývat s blížícími se svátky. I během nich vleky pojedou kaž-
dý den od 9 do 21 hodin. Jen na Štědrý den bude zavřeno.

Krátce
KOPŘIVNICE

Vzpomínky pamětníků
dokumentuje nové DVD
Kopřivnice vydala dvojici DVD
„Město očima pamětníků“. Osmi-
dílný dokumentární cyklus o histo-
rii města natočil Miroslav Hof-
mann. Sběru archivních materiálů
a samotnému natáčení věnoval té-
měř dva roky. Dokument zachycu-
je například vzpomínky na kopřiv-
nické létání, počátky hokeje a zim-
ního stadionu, Pěvecké sdružení,
život za okupace či osudy místních
legionářů. DVD si můžete pořídit
na radnici nebo v městském infor-
mačním centru za 199 korun. (tst)

TROJANOVICE

Adventní věnec způsobil
požár domku
Zapálené svíčky na adventním věn-
ci způsobily v neděli odpoledne po-
žár domku v Trojanovicích. „Jedna-
osmdesátiletá seniorka se nadý-
chala kouře a skončila v péči léka-
řů,“ informoval mluvčí moravsko-
slezských hasičů Petr Kůdela.
V domku začalo hořet v neděli při-
bližně hodinu po poledni. Věnec
stál příliš blízko okna se záclonami
– a ty vzňaly. „Hořelo v rohu obýva-
cího pokoje v prostoru mezi dvě-
ma okny,“ řekl Kůdela s tím, že pří-
buzní seniorky požár uhasili ještě
před příjezdem vyslaných jedno-
tek. Škodu majitelé vyčíslili na při-
bližně 100 000 korun. Vedle záclon
byl poškozen stolek, na němž vě-
nec ležel, a také křeslo. (ČTK)

LIBHOŠŤ Na Novojičínsku bude od
1. ledna 2011 o jednu obec víc. Od
Nového Jičína se na začátku roku
oddělí Libhošť. Jeho obyvatelé
o tom rozhodli v dubnovém refe-
rendu.

V Libhošti se lidé připravují na
volby do zastupitelstva. O patnáct
zastupitelských postů se 8. ledna
utkají kandidáti čtyř volebních
stran. Vznikly zde tři Sdružení ne-
závislých kandidátů – Cesta z měs-
ta, Nezávislí pro Libhošť a Za roz-
voj a prosperitu Libhoště. Čtvrtou
kandidátku utvořili komunisté. Za-
tím se konaly předvolební setkání
s občany, rozesílání letáků, prezen-
tace v Libhošťském zpravodaji
a na internetu. Další předvolební
akce prý budou až po Novém roce.
„Lidé teď mají jiné starosti, připra-
vují se na svátky, na Vánoce,“ řekl
Jaroslav Šimíček ze Sdružení Cesta
z města.

V období od vzniku obce do
ustavující schůze zastupitelstva za-
jistí chod Libhoště pověřený správ-
ce z ministerstva vnitra. Bude jím
Vladimír Bořuta. Čeká ho hned ně-
kolik úkolů. V prvé řadě musí při-
pravit smlouvy mezi Libhoštěm a
dodavateli elektřiny, vody, technic-
kých služeb a podobně. Zajistí
nové obci účet a první peníze.

Určité povinnosti čekají i obyva-

tele. Do 31. března si musí vymě-
nit občanské průkazy.

Jedním z důvodů pro odtržení
Libhoště od Nového Jičína je před-
poklad většího finančního příjmu.
„Jako samostatná obec na tom bu-
deme finančně lépe,“ uvedl Jaro-
slav Šimíček. Podle jeho odhadů
by obec mohla mít ročně kolem tří
milionů korun na investice. Uzná-
vá ale, že zvláště první rok fungová-
ní obce bude nákladný. „Nemáme
vybavení úřadu, nábytek, interne-
tové připojení. Všechno bude tře-
ba nakoupit.“

Podle Zbyňka Tomšíka ze sdru-
žení Za rozvoj a prosperitu Libhoš-
tě bude trvat déle než jedno voleb-
ní období, než se nová samosprá-
va zaběhne. Tereza Stanislavová

Letos naposledy
V sobotu 4. prosince se
uskutečnilo Poslední slanění
Horolezeckého oddílu
Frýdek-Místek pod názvem
HOFM 2010.

Kina Rodinka – nový český film na motivy oblíbeného seriálu

Osamostatnění Libhoště, části města Nový Jičín, lidé odhlasovali v referendu. Po
Novém roce půjdou k volbám do zastupitelstva. O jejich hlasy bojují čtyři strany.

FAKTA

Výsledky referenda
Referendum k otázce oddělení
Libhoště od Nového Jičína se
konalo 11. dubna 2010. Zúčastnilo
se ho 895 z 1 289 oprávněných
voličů. Pro osamostatnění
hlasovalo 766 z nich, tedy necelých
60 procent voličů.

Na skále Stejně jako loni a předloni proběhlo na Bílém Mezivodí
v Beskydech. 4x foto: fotojarinko.rajce.net

Pondělí: Opava, Kravaře, Vítkov,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: OstravaZprávy z měst

Lyžaři a snowboardisté na tošovické sjezdovce
Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Nemovitosti-koupě
Vykoupíme byty, pozemky, RD, zprostřed-
kuji nejvyšší ceny, řešíme exekuce, Morav-
skoslezské reality. Tel.: 775 114 119 

Koupím
Koupím Fábii nebo Octávii. T: 736 614 900 

Cestování a rekreace
Prožijte Vánoce a Silvestr v Beskydech. 
www.hotelpetrbezruc.cz, tel. 737 211 111 

INZERCE

Legendární hudební klub Nora po letech končí

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Obyvatelé Libhoště
budou poprvé volit
své zastupitelstvo

Myslíte si, že osamostatnění pomůže
rozvoji obce?
Pište na: redova@mfdnes.cz


