4 B

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

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

Zprávy z měst

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

ÚTERÝ 5. DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ
Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava

Ruina šenovské továrny jde k zemi
Po letech nečinnosti ze Šenova u Nového Jičína mizí
ruina bývalé kloboučnické továrny. Stavební firma
chce na jejím místě postavit obchodní centrum,
kdy však bude hotové, zatím neupřesnila.
ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA Původně
už obchodní centrum na okraji Šenova u Nového Jičína mělo letos otvírat. Namísto toho se až teď pokračuje v demolici bývalé kloboučnické továrny.
Město s developerem ji začalo
bourat před čtyřmi roky, poté co ji
neúspěšně chtěli památkáři prohlásit za kulturní památku. Proti

územnímu rozhodnutí se ale odvolal vlastník sousedního pozemku
a na místě tak léta zůstala ruina.
Tu nyní developerská firma likviduje. „Jsem moc rád, že se tam
něco děje. Kdy by ale mělo být
všechno hotové se musíte zeptat
Fastavu, nic přesného nevím,
mám jen kusé informace,“ řekl starosta Šenova u Nového Jičína Voj-

těch Hývnar. Podle projektové manažerky Evy Kvasničkové z developerské firmy Fastav má demolice
skončit v červnu. „Následně by
zde měl být postaven hypermarket
Tesco a doprovodný retailový
park, kde budou umístěny prodejny textilu, obuvi, hraček, sportovních potřeb, drogerie, elektro a podobně,“ uvedla Kvasničková s tím,
že na místě má přibýt 350 parkovacích míst.
Nic bližšího o dalším postupu
prací však zatím říct nechce. „S případnými dotazy se na mne prosím
obracejte v červnu, kdy budou dokončeny přípravné práce a projekt

bude oficiálně představen veřejnosti,“ dodala.
Nový hypermarket s doprovodnými obchody bude jen několik
set metrů vzdušnou čarou vzdálen
od dalšího obchodního centra, které má pro změnu vyrůst na místě
bývalé tabákové továrny v Novém
Jičíně. Tam chtějí první část otevřít na konci příštího roku, kompletní objekt pak o rok později.
Otázku, zda tedy opatrnost ve
sdělování informací nesouvisí
s případným konkurenčním bojem, Kvasničková vyloučila. Stejně
tak se na to dívá manažerka novojičínského projektu Gabriela Hlavso-

vá. „Eviduji, že v Šenově má vzniknout nějaké jiné obchodní centrum, ale jdu si po své linii a věnuji
se svému projektu. Ohrozit nás nemůžou, každý máme své nájemce,“ dodala Hlavsová.

Město řeší zprůjezdnění
železničního přejezdu
Jisté však je, že před otevřením obchodních center musí města řešit
dopravní situaci. Přímo před plánovaným centrem v Novém Jičíně
vede hlavní průtah městem, proto
je jakékoliv další zatížení provozu
nemyslitelné.
Uvažuje se proto o zprovoznění

FAKTA

Současnost
Takto zachytil
areál továrny
fotograf minulý
týden.

Namísto továren
obchodní centra
Areál bývalé kloboučnické firmy
v Šenově má podobný osud jako
tabáková továrna v Novém Jičíně.
Oba se pokusili před demolicí
zachránit památkáři. Ani v jednom
případě se jim však nepovedlo
zapsat objekty na seznam
kulturních památek a namísto toho
tam mají vyrůst obchodní domy.
Na místě tabačky by měl stát do
konce roku 2013, termín dostavby
v Šenově zatím firma neuvedla.

Foto: A. Satinský,
MF DNES

Historie
Továrna v době
největší slávy
na počátku
20. století

Jak vnímáte demolice areálů továren
spojených s historií města?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Foto: Archiv Muzea
Novojičínska

Krátce
KOPŘIVNICE

NOVÝ JIČÍN

KOPŘIVNICE

Kopřivničtí zpěváci
bojují o titul

Důležité dokumenty
budou na webu

Silnice se otevře
v polovině května

Deset mladých hudebních talentů
bude zítra od 16 hodin v kopřivnickém kulturním domě bojovat o titul Kopr Star 2011. Zpěváky, kteří
už prošli castingovými koly a semifinálovým kláním, teď čeká souboj
o přízeň nejen poroty, ale i o sympatie diváku v kulturním domě či
u obrazovek Kabelové televize Kopřivnice. Výsledky pořadatelé vyhlásí v úterý 19. dubna na tradičním
Jarním koncertu kopřivnických
škol.
(jal)

Nejen zastupitelé, ale už i veřejnost může ode dneška dopředu nahlédnout do dokumentů, které se
budou projednávat na zastupitelstvu Nového Jičína. Radnice je zveřejnila na webových stránkách
města. „Po schůzi zastupitelů, která se bude konat 7. dubna, budou
do 15 dnů na webové stránky dodány i informace, jak který zastupitel
u projednávaného bodu hlasoval,“
řekla mluvčí města Marie Machková.
(jal)

Ještě měsíc budou muset řidiči projíždějící od Příbora na Frenštát
přes Kopřivnici využívat objízdnou trasu. V půlce května by pak
měla být zrekonstruovaná silnice
I/58 v úseku od okružní křižovatky
v Lubině po napojení na stávající
silnici I/58 u průmyslového parku
otevřená. Město zároveň plánuje,
že poté bude zjišťovat rozsah škod
na ulicích objízdné trasy. Není tak
vyloučeno, že zažádá zhotovitele
stavby o nápravu.
(jal)

Kina Odcházení – filmový debut
Václava Havla hraje ostravský CineStar
Bruntál

KINO ART

KINO CENTRUM

(DKMO), 28. října 124, tel. 597 489 111

Zelený sršeň

Jesenická 1, tel. 775 954 202

Megamysl
Hon na čarodějnice
Cizinec

17.30
17.45, 20.00
19.45

17.00, 19.30

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851

Černá labuť

17.00, 19.30

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR

Frenštát pod Radhoštěm

Zahradní 17, tel. 595 995 733

Vše pro dobro světa a Nošovic!

KINO
Tyršova 1071, tel. 556 835 098

Opravdová kuráž

19.30

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083

Občanský průkaz - filmový klub

19.00

Fulnek
KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594

Gnomeo & Julie

17.00

Havířov
KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE
Hlavní třída 31a, tel. 596 808 014

Království zvěrstev

17.45

19.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Světová invaze
Gnomeo & Julie
Méďa Béďa
Králova řeč
Všemocný
Sucker Punch
Vem si mou duši
Odcházení
Správci osudu
Obřad
Hlavně nezávazně
Máma mezi Marťany
Hop
Rango
Sanctum

14.10 18.50
14.15
14.45
15.00, 20.00
16.15, 18.45, 21.15
16.30, 19.00, 21.30
16.45, 19.15
16.45, 21.20
17.30
18.00, 20.30
19.00, 21.20
14.00, 14.15,16.00
15.00, 17.00
15.45, 18.15, 20.45
21.30

Policejní akce v Hodslavicích:
téměř dvacítka opilých řidičů
HODSLAVICE (jal) Necelé dvě hodiny stačily včera ráno novojičínským policistům k tomu, aby během dopravní akce přistihli devatenáct opilých řidičů. Sedm z nich
přitom přišlo o řidičský průkaz.
„Během posledních čtyř měsíců
se jednalo už o devátou akci, při
níž se novojičínští policisté snaží
zadržet opilé řidiče dříve, než způsobí dopravní nehodu,“ uvedl novojičínský policejní mluvčí Petr
Gřes.
„Ze všech kontrolovaných řidi-

Janovská 333, tel. 596 931 190

KINO POHODA

Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D
18.00

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

127 hodin

19.30

KINO PANORAMA

KINO CENTRUM

Píše se rok 2063. Jsem sedmdesátiletá žena a žiji se svým o rok starším manželem na okraji města
v malém rodinném domku se zahradou. Už tři roky jsem v důchodu a doufám, že svá poslední léta
života dožiji ve zdraví. Kolik jich
bude, však nevím.
Jako málokdo jsem vzápětí po
ukončení vysoké školy nastoupila
do práce. Byla jsem pedagogem na
střední škole a snažila jsem se být
dobrým vzorem nejen pro studenty, ale i pro své děti. Manžel stejně

jako já našel práci. Byl zaměstnán
v optice, což byl jeho sen. Díky své
i manželově práci jsme si mohli spořit na důchod a později si zažádat
i o úvěr a pořídit si dům. Dnes, což
je výhodné, si v určité míře užíváme toho, co jsme si naspořili a nemáme důvod mít pocit, že jsme
něco někomu dlužni. A tak, i když
staří a unavení věčnou a dlouhé
roky trvající prací, trávíme společné chvíle na každoroční dovolené
u moře a těšíme se z našich tří dětí
a ještě víc ze čtyř vnoučat. Pořídili

Gulliverovy cesty
Zelený sršeň

Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D
17.45
Lepší svět
19.30

17.00
19.00

Těrlicko
KINO SVOBODA
Májová, tel. 596 423 313

Krnov

Jako kočky a psi: Pomsta prohnané Kitty
13.30

KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Rango
Varieté

17.45
20.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727

Nový Jičín

Autopohádky
Králova řeč

KINO KVĚTEN

Vítkov

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Londýnský gangster

18.00, 20.00

17.30
20.00

KINO PANORAMA

Cizinec

Sezona začala V sobotu 2. dubna si v Opavě dali sraz
motorkáři, aby zahájili novou sezonu. Došlo i na svěcení
2x foto: iborna.rajce.net
jejich strojů.

Komenského 139, tel. 556 312 255

Ostrava

20.00

Příliš lichotivý výsledek neměla
ani poslední dopravní akce v půlce
března v Petřvaldu. Na tahu mezi
Příborem a Ostravou tehdy policisté přistihli opilých řidičů dvanáct.
„Taktika a logistika dopravních

jsme si konečně i psa, jelikož až
nyní na něj máme dostatek času a
protože už jsme v domě zůstali
sami. Svým dospělým a pracujícím
dcerám rozhodně nic nevyčítáme
a nemáme jim za zlé, pokud s námi
netráví tolik času, kolik jsme jim věnovali my. Čas běží rychle a my
víme, že nám už moc sil nezbývá
a nejlepší léta máme za sebou.
Jaký ten život vlastně byl? Je na
co vzpomínat? Stihla jsem aspoň
polovinu toho, co jsem si přála
nebo vysnila?

Takové otázky si klade určitě
mnoho lidí v důchodovém věku.
Ale budou si je lidé klást za dvacet,
třicet a více let. Budou mít vůbec
možnost? Budou ještě vůbec
schopni žít a spořádaně fungovat?
Můžou lidé zvládnout s dnešním životním stylem a uspěchanou dobou pracovat až do sedmašedesáti let? A najdou si vůbec práci, aby si mohli spořit na důchod?
Nebo bude čím dál víc lidí na sociální podpoře?
Aneta Gavlasová,
Gymnázium a SOŠ Frýdek - Místek

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, který je největším fotoalbem na internetu v České republice

Nádražní 573, tel. 558 672 508

Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Policie: Akce budou pokračovat

kontrol prováděných novojičínskými policisty se natolik osvědčila,
že ji převzali i policisté z jiných
územních odborů. A jejich zkušenosti s opilými řidiči jsou obdobné,“ uvedl Gřes.
Dodává, že se zjištěními spokojeni nejsou. „Předpokládáme, že situace s přibývajícími teplými dny
se bude dále zhoršovat a podnapilých řidičů bude stále více. Už nyní
můžeme avizovat, že akce tohoto
opatření budou i nadále pokračovat.“

» Studenti píší noviny Seriál MF DNES, ve kterém se mladí lidé vyjadřují k aktuálním problémů – tentokrát důchodová reforma

Paskov

Karviná

čů, kteří projížděli uzávěrou v obci
Hodslavice části Domoraz, jich
sedm přišlo o řidičské oprávnění,“
dodal s tím, že všichni podnapilí řidiči museli auta odstavit a jít pěšky
nebo si zajistit odvoz.

Je moje představa stáří až příliš idealistická?

KINO POLANKA NAD ODROU

Jeseník

boční Jeremenkovy ulice, která je
už léta ukončena uzavřeným železničním přejezdem. „SŽDC proti
zprůjezdnění přejezdu nic nenamítá. Musíme však uhradit náklady
s tím spojené, například přeložení
výhybky nebo likvidaci vojenské
vlečky vedoucí přes ulici,“ poukázal místostarosta Nového Jičína
Přemysl Kramoliš.
Město si nechává vypracovat
studii, která by se měla vyjádřit
i k ceně celého projektu. Je však
zřejmé, že půjde o nemalou sumu,
v řádech milionů korun.
Iva Jalůvková
s přispěním Josefa Gabzdyla

