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Pátek: Ostrava

Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Krátce

Říše pohádek

FRÝDEK-MÍSTEK

Frýdecko-Místecké
loutky ožily

Město modernizuje
areály na sport i hru

Králové, zvířátka, čerti, princezny
– výstava Říše pohádek lidem přibližuje osmdesátiletou tradici
loutkového divadla z Frýdku
a Místku. V pěti výstavních síních
frýdeckého zámku je vystavena
rozsáhlá kolekce různých druhů
loutek a kulis.
„Máme tu i nejstarší loutky od Bohumila Dobeše, který vyřezal sérii základních pohádkových figur. Bohužel, dochoval se jenom
rytíř a čert,“ vypráví autor asi dvaceti loutkových divadelních her
Jan Krulikovský. Součástí výstavy
je i oddělení, ve kterém si děti můžou pohrát s loutkami. Je tady
i malá loutková scéna, Divadlo
DUO na ní hraje pohádkovou hru
Tři sněhuláci od Milana Pavlíka –
26. prosince od 16 hodin a 16. ledna od 15 hodin. Divadelní hru
Medvídek Ťupínek hraje 30. ledna od 15 hodin. Výstava Říše pohádek potrvá do 30. ledna. (btk)

Frýdek-Místek modernizuje pět
sportovních a dětských areálů. Získá k tomu dotaci z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko, která přesáhne 20 milionů
korun. Další čtyři miliony dodá ze
svého rozpočtu. Do žádosti o dotaci jsou zahrnuty tři sportoviště
v Chlebovicích, Lískovci a v ulici
Rokycanově, kde již práce proběhly. Další dva areály v Lysůvkách
a ulici F. Linharta budou hotovy
do poloviny příštího roku.
(tst)
TŘINEC

Třinečtí získali ocenění
za třídění odpadu

Třinec zvítězil v soutěži O keramickou popelnici v kategorii nad čtyři
tisíce obyvatel. Město obhájilo prvenství v kraji v množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. Získalo ocenění a finanční odměnu 25 tisíc korun. Peníze použije na ochranu životního prostředí.
Obce a města kraje vytřídily za hodnocené období od 1.října 2009 do
30.září 2010 více než 36 tisíc tun papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. Pokud by se toto množství
odpadu naložilo na nákladní vlak,
byl by dlouhý 123 kilometrů. (tst)

moravskoslezský
Adresa
Puchmajerova 1
702 00 Moravská Ostrava
Regionální redakce
vedoucí: Jaroslav Baďura
tel.: 558 959 111, fax: 558 959 222
» redova@mfdnes.cz
Regionální distribuce
vedoucí: Ing. Jan Zoubek
Puchmajerova 1
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 558 959 410, fax: 558 959 444
» distribuceos@mafra.cz
Inspektor prodejní sítě
Jan Pavelek, mobil: 725 120 341
» inspektoros@mafra.cz
Regionální inzerce
vedoucí: Eva Hanousková
tel.: 558 959 311, fax: 558 959 666
» inzerceos@mafra.cz
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

PŘEDPLATNÉ 225 555 522

INZERCE

Loutky z Frýdku-Místku
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Rozpočet Frýdku-Místku:
nejvíce dostanou školy
Frýdecko-místečtí radní schválili rozpočet města
na příští rok. Je nižší než loni, podle vedení města je
však záměrně úsporný. Nejvíce peněz z městského
rozpočtu půjde do školství, dopravy a bydlení.
FRÝDEK-MÍSTEK Okresní město
zná rozpočet na příští rok. Počítá
s příjmy ve výši 1,23 miliardy korun. Výdaje by měly být přibližně
stejné. Nejvíce peněz půjde do
školství, dopravy a bydlení.
„Do školství město vloží 206 milionů, do dopravy 186 milionů
a do bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje celkem 143 milionů korun,“ vyjmenovává tisková mluvčí města Jana Matějíková.
Co patří mezi největší investiční
akce? Zateplování školních budov,
pokládka inženýrských sítí na ulici
Horní nebo vybudování Azylového domu pro osamělé ženy a matky s dětmi. „Patří sem i obnova Zámeckého parku, nový park Jižní

svahy, ale také vybudování sportovního hřiště v Zelinkovicích-Lysůvkách,“ pokračuje tisková mluvčí. Primátor města však upozorňuje, že v žádném případě nejde o konečné výdaje.
„Město má schválené dotace na
další investiční akce,“ říká primátor Frýdku-Místku Petr Cvik.
Ve srovnání s rozpočtem pro
rok 2010 jsou předpokládané celkové zdroje i výdaje v roce 2011 nižší o téměř 512 milionů korun. Důvod? „Musíme mít rezervy na další
měsíce. Vývoj ekonomické krize je
nejasný,“ vysvětluje Cvik.
A navíc – do rozpočtu na příští
rok zatím nejsou zahrnuty výdaje
na příspěvek na péči, dávky pomo-

FAKTA

Schválený rozpočet
pro rok 2011
Frýdecko-místečtí radní počítají
s příjmy ve výši 1,23 miliardy korun.
Výdaje by měly být přibližně stejné.
Nejvíce peněz půjde do školství,
dopravy a bydlení. „Do školství
město vloží 206 milionů, do
dopravy 186 milionů a do bydlení,
komunálních služeb a územního
rozvoje celkem 143 milionů korun,“
říká tisková mluvčí Jana Matějíková.

ci v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým lidem, které pokryjí dotace od ministerstva práce
a sociálních věcí.
„Jedním z dalších důvodů nižšího rozpočtu je, že přebytek z roku
2009, který jsme čerpali letos, byl
více než 103 miliony korun. Přebytek z roku 2010 ovšem očekáváme

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, které je největším internetovým fotoalbem u nás

Vzpomínka

mnohem nižší, a to zhruba 25 milionů,“ vysvětluje dále Matějíková.
Římskokatolická farnost Frýdek
získala 20 tisíc korun na dokončení oprav kaple Svatého kříže v Hájku. Dalších 50 tisíc korun dostala
na výstavní činnost provozovatelka Galerie Langův dům. Zastupitelé také uvolnili z rozpočtu 10 tisíc
korun na sportovní akci – horský
běh Ondřejnická patnáctka –
a o 20 tisíc navýšili dotaci na částečnou úhradu provozních nákladů Domu pro matky s dětmi v Havířově, jehož služeb využívají také
matky z Frýdku-Místku, a 30 tisíc
korun získala městská organizace
Svazu důchodců ČR na zhotovení
propagačního filmu o životě seniorů ve městě Frýdek-Místek.
Petra Bartíková
Co si myslíte o hospodaření
ve vašem městě? Jak hodnotíte
sestavení rozpočtu na příští rok?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Fórum čtenářů
Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na e-mail
redova@mfdnes.cz nebo na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava
702 00

Bytový fond udržujeme
za vlastní peníze
» ad: Byty společnosti RPG

Dnes uplyne rok,
kdy nás opustila
naše maminka a manželka

ADÉLA ŠRUBAŘOVÁ
z Kunčic pod Ondřejníkem
Vzpomínáme
a nezapomeneme.
Manžel a děti

Další z koncertů na podporu
boje proti násilí mezi mládeží se
uskutečnil v pondělí 6. prosince,
tentokrát ve Frýdlantě nad
Ostravicí.
3x foto: fotojarinko.rajce.net

Koupím
Koupím Fábii nebo Octávii. T: 736 614 900

today

Stop násilí

heute

Dnes se RPG ohrazuje tím, že opravuje domy, ale prý to nejde najednou, nemají dostatečné finanční
prostředky pro jejich zvelebení,
proto je nutné stále zvyšovat nájemné. V okolí si měli možnost
lidé koupit byty, založili družstva,
provedli si nové fasády, vyměnili
okna a platí fond oprav přibližně
2 000 korun, když už to přeženu,
tak 2 500 korun.
My v bytě RPG máme nájemné
3 600 korun, takže rozdíl hmatatelný – a já se ptám, kde jdou ty naše
penízky, nepřelévají se na přebujelou administrativu, výplaty manažerů?
Jako pronajímatelé nezohledňují
konkrétní stav domu, bytu ani investice vložené nájemcem do
bytu. Dřevěná okna, vchodové
dveře, poštovní schránky jsou
snad od kolaudace, chybí zateplení, nové zvonky, o vnitřním vybavení bytové jednotky už vůbec nemůže být řeč. Kdybychom si na
vlastní náklady nekoupili dveře do

Hyundai přes
svátky přeruší
výrobu, železárny
pojedou dál
NOŠOVICE (ČTK) Některé velké
průmyslové podniky na Frýdecko-Místecku omezí o vánočních
svátcích výrobu. Například nošovická automobilka Hyundai využije odstavení linky k její údržbě
a zastaví výrobu od Štědrého dne
až do 3. ledna.
„V období mezi svátky budou
v práci zejména zaměstnanci údržby, kteří využijí odstávky k provedení činností, které není možné
udělat za provozu,“ uvedl mluvčí
automobilky Petr Vaněk. O vánočních svátcích nebude v závodě pracovat vůbec nikdo, v příštím týdnu to bude přibližně 100 lidí z celkových 2 600 zaměstnanců.
V Třineckých železárnách budou vysoké pece a ocelárny o vánočních svátcích v plném provozu. Některé válcovací tratě o Vánocích však výrobu přeruší.
„Neznamená to však, že pracoviště budou zcela opuštěna. Část
provozních zaměstnanců včetně
údržby bude na směně,“ uvedla
mluvčí Třineckých železáren Dušana Chreneková.

výběr z dopisů, kráceno
pokojů, původní kuchyňskou linku nenahradili novou, nekoupili
nové baterie, vanu, umývadlo, nenatírali okna, tak žijeme jako ve
chlévě. Bylo by nám sice teplo, které by sálalo ze starých radiátorů,
ale to by bylo vše.
My jim udržujeme bytový fond –
a oni nám za to zvedají nájemné?
Jsou tak spravedliví, když stanovují nájemné pro všechny stejně,
přestože někde nemají provedené
úpravy v domech, ale vše měří stejnou cenou za metr čtvereční.
Pokud je to pro ně nežádoucí, ať
nám prodají bytovou jednotku za
darovací cenu, kterou dostali od
státu za 40 000 korun, a nemusí se
trápit s údržbou a nespokojenými
nájemníky. Věra Hutyrová

Každý by se měl
postarat sám o sebe
Nechápu, co se nájemníkům RPG
nelíbí. Platím za 2+1 dvojnásobek
– a nikoho to nezajímá. A když mi
někdo říká, najdi si levnější, ať si
to zkusí sám. Do bytu s regulovaným nájmem se nedostanu, na příspěvek na bydlení nárok nemám,
protože mám tu drzost vydělávat
si vlastní peníze. Proč se u nás
v první řadě myslí na ty, kdo nejsou schopni, nebo ochotni starat
se sami o sebe? Proč bych já měla
na ně doplácet? Mautycka, iDNES.cz

