4 B

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

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

Zprávy z měst
Krátce
KOPŘIVNICE

Při stavbě hřiště vyslyší
přání dětí
Kopřivnická radnice získala 800 tisíc korun od Nadace ČEZ na vybudování dětského hřiště v místní
části Vlčovicích. Děti a jejich rodiče si navíc mohou sami rozhodnout, jaké atrakce a hrací prvky na
hřišti budou. Vyjádřit svůj názor
budou moci na veřejném projednávání 2. května.
(jal)
PŘÍBOR

Věřící již tradičně světili
palmy
Věřící v Příboře se v neděli vydali
do kostela s „palmami“. S vlastnoručně vyrobenými a nazdobenými
napodobeninami středomořských
palem šli oslavit příchod Ježíše
Krista do Jeruzaléma. Tradice svěcení palem sahá v Příboře až do
první poloviny minulého století.
Místní ji oživili po třiatřiceti letech
v roce 2008.
(jal)
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Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

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

Pátek: Ostrava

Město musí platit miliony státu
Víc jak dvoumilionovou sankci vyměřil stát
frenštátské radnici. Ta totiž soukromé firmě prodala
pozemky, u nichž se předtím zavázala, že si je do roku
2015 ponechá. Opozice kvůli tomu vedení města
kritizuje. Věcí se bude zabývat policie.
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM Když
frenštátští zastupitelé v roce 2008
schvalovali prodej osmi pozemků
na Vávrově ulici poblíž historického centra, netušili, že tím zároveň
schvalují i víc jak dvoumilionovou sankci státu.
Pozemky totiž tři roky předtím
město získalo bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a zavázalo se, že je po určitou dobu nikomu dalšímu neprodá. „Jedná se o sankci za nedodr-

žení smlouvy. Město se mimo
jiné zavázalo k tomu, že pozemky
po dobu deseti let nepřevede na
třetí osobu,“ řekl ředitel ÚZSVM
Karol Siwek.

FAKTA

V čem město pochybilo
Frenštát pod Radhoštěm
před časem prodal pozemky, které
bezplatně získal od státu. Přitom
ale porušil smlouvu, která jej
zavazovala ponechat si nemovitosti
minimálně do roku 2015. Úřad
pro zastupování státu ve věcech
majetkových mu proto udělil sankci
ve výši prodejní ceny, tedy
2,146 milionu korun.

Chyba prý nevnikla úmyslně
Jenže to zastupitelé při schvalování nevěděli. „Jako členové zastupitelstva města jsme společně
schvalovali prodej, který se připravoval hodně dlouho dopředu
a v podkladech o této skutečnosti
nebyla ani zmínka,“ zlobí se teh-

dejší i současný opoziční zastupitel Karel Míček (ODS), který se pozastavuje i nad způsobem, jakým
se jednalo dál.
„Stát nás na tento problém upozornil. Příslušný pracovník tuto informaci posunul dál, a přesto se

prodej uskutečnil i za vědomí
toho, že městu hrozí sankce,“ dodal Karel Míček s tím, že si však
nemyslí, že by tak někdo učinil
úmyslně.

Termín úhrady se blíží
Bývalý starosta Frenštátu Stanislav Hrabovský před pár dny poslal zastupitelům dopis, ve kterém se snaží celou věc objasnit.
„Protože koncem října byla známa informace od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ihned jsem kontaktoval společnost SBK Group s žádostí
o schůzku a vyřešení situace tak,
aby město nemuselo za pozemky
získané od státu platit. Společnost SBK Group se jednání zúčastnila. Jakékoliv řešení však odmítla,“ nastínil Hrabovský v dopise.
Současně na začátku minulého

týdne složil zastupitelský mandát. Podle Karola Siwka musí radnice sankci uhradit do 24. dubna.
Tím ale věc nekončí, město se snaží celou situaci objasnit. Proto se
také včera sešla mimořádná rada
města.
Ta dospěla k názoru, že se patrně žádný trestný čin nestal.
„Přesto vzhledem k transparentnosti, kterou vedení města
Frenštát pod Radhoštěm prosazuje, rada města doporučila starostce, aby neprodleně předala prověření, zda byl, nebo nebyl spáchán
trestný čin, orgánům činným
v trestním řízení,“ uvedli včera ve
společném vyjádření radní města.
Iva Jalůvková
Může si Frenštát pod Radhoštěm
dovolit zaplatit tak vysokou pokutu?
Pište na: redova@mfdnes.cz

NOVÝ JIČÍN

Zpět doma

Město žije Velikonočním
jarmarkem

Socha Antonína
Paduánského je
na svém místě

Tradiční velikonoční výrobky jsou
od včerejška až do soboty 23. dubna k dostání na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Velikonoční
jarmark doplnili pořadatelé o bohatý doprovodný program. Například dnes tam středisko Europe Direct Nový Jičín pořádá Den Země,
čtvrtek bude pro změnu patřit cimbálovce.
(jal)

Do Nového Jičína se v pátek po
půl roce vrátila historická socha
Antonína Paduánského, kterou
nechalo město opravit. Zpátky ji
tam přivezl ostravský restaurátor
Jakub Gajda, který ji renovoval ve
svém ateliéru. K jediné zbylé soše
z původní řady historických soch
vedoucích z centra ke Španělské
kapli se přitom váže zajímavá pověst: Kdo ji přemístí, toho prý stihne neštěstí. Jakub Gajda si z toho
ale těžkou hlavu nedělá. „Klepu
si na zuby, ale zatím se to nijak
neprojevilo. Otázka je, co se dá
nazvat neštěstím,“ říká Gajda. Socha na místě poblíž nemocnice
stojí od poloviny 18. století. (jal)

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Radnice usiluje o dotaci
na volný čas
Takzvanou zónu volného času
chce na prostoru mezi muzeem
a kinem vytvořit město Frenštát.
Podalo kvůli tomu žádost o dotaci
od Nadace Proměny. Získat může
až 25 milionů korun. Zda s žádostí
radnice uspěje, bude jasno na konci roku 2011.
(jal)

Socha Antonína Paduánského
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Kina Vřískot 4 – pokračování hororové série hraje CineStar
Bruntál

Kvílení

KINO CENTRUM

Jeseník

KINO MÍR

KINO POHODA

Rango
Londýnský gangster

Jesenická 1, tel. 775 954 202

Varieté

17.45
20.00
17.30
19.45

Na vlásku
Dobré srdce

17.45

Opava

Rio

Kolářská 5, tel. 553 615 658

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Správci osudu

19.30

17.00
18.00

KINO POLANKA NAD ODROU
Janovská 333, tel. 596 931 190

Karviná

KINO ART

KINO CENTRUM

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

KINO

Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Černá labuť

Rango

16.30

Rio
Varieté

17.45
20.00

Frenštát pod Radhoštěm

Kopřivnice

KINO

KINO PULS

Tyršova 1071, tel. 556 835 098

127 hodin

19.30

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

Biutiful - filmový klub

KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594

Nevinnost

18.00

Projekt Frankenstein

Zahradní 17, tel. 595 995 733

15.45
17.45
20.00

Všemocný
Neznámý
Sucker Punch
Zkus mě rozesmát

Nový Jičín
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

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

Vřískot 4
Vem si mou duši

18.00
20.15

Útěk ze Sibiře
Rango

Nevinnost

17.00, 19.00

KINO SVOBODA

19.30

Májová, tel. 596 423 313

Nevinnost

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Tajemství oceánu
Vřískot 4

Nádražní 573, tel. 558 672 508

Těrlicko

MULTIKINO CINESTAR

KINO KVĚTEN

Havířov

17.30
19.45

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

18.00

Paskov
KINO PANORAMA

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Vše pro dobro světa a Nošovic! - filmový
klub
20.00

Rio
Odcházení
Útěk ze Sibiře

Fulnek

KINO LUNA

Obránců míru 368, tel. 556 821 415

KINO MÍR 70

17.30

Gulliverovy cesty

17.00, 19.30

Černá labuť
Vřískot 4

Krnov

14.15, 15.45
16.30, 18.00, 20.15
16.40
21.15
17.15
20.00

Ostrava

Budišov nad Budišovkou
Halaškovo náměstí, tel. 556 305 334

Jsem číslo čtyři
Láska a jiné závislosti
Čertova nevěsta
Obřad

14.00
14.20
19.00, 21.20
15.15
17.45, 20.15
18.45, 21.15
16.20
16.30
19.00, 21.30
18.45, 21.30
14.00

19.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727

Kuky se vrací
Nevinnost
Černá labuť
Nevinnost

14.00
17.30
20.00
19.00

Vítkov
KINO PANORAMA
Komenského 139, tel. 556 312 255

Varieté

20.00

Důležité je úkol splnit,
i když cesta může být klikatá
» Studenti píší noviny Rubrika MF DNES, tentokrát o lenosti
Sám sebe bych zhodnotil jako zodpovědného člověka při plnění
svých povinností a úkolů. V určitém slova smyslu. Snažím se totiž
splnit vše, ale ve valné většině případů si to nechávám na co možná
nejpozději. To platí obecně u všeho, zejména u školních úkolů. Problém nastává ve chvíli, kdy se jedná o obzvláště otravný a zbytečný
úkol, jelikož najít tu správnou motivaci není vždy jednoduché.
Prosím nepleťte si to však s leností. Z pohledu nás, teenagerů,
by se jednalo o jasnou křivdu. Namísto užívání si konečně teplého
počasí nebo hraní na počítači se
budeme hodiny nutit do sepsání
článku, jehož vytvoření by za normálních okolností zabralo jen zlomek času. To přece není lenost mo-

řit se z donucení nad něčím, jen
aby měl učitel známky. Je jasné, že
psaní takové práce nás nemůže bavit a také tak vypadá.
Nemůžu říct, že bych byl se
svým přístupem spokojen. Často
se totiž stává, že na tu poslední
chvíli se mi sejde více úkolů najednou a můžu nadávat sám sobě,
proč jsem si to jen neudělal dříve.
Hádám, že takhle to funguje u většiny mých vrstevníků a ne všichni
to pak dokážou zvládnout. Pokud
ano, proč to měnit ? Týden relativního volna a následně vše během
dne dohánět. Stejné to je i s úkoly
na středních školách. Každý má
svůj systém a splní-li vše včas a pořádně, je jedno, jak toho dosáhl.
Ivo Demel,
Gymnázium M. Koperníka, Bílovec

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, který je jedním z největších fotoalb na webu v České republice. Dnes přinášíme čtyři zajímavé události, které se odehrály v našem kraji v minulém týdnu

Šikovní ruce Přehlídka studentských prací z oblasti
strojírenství se konala 13. dubna na SPŠ Vítkovice. Porotci
Foto: zizvo.rajce.net
byli odborníci z firem v okolí Ostravy.

Marsyas V Domě kultury města Ostravy
Už to bude V sobotu 16. dubna se v Hlučíně konala
soutěž hasičů ve vyprošťování.

Foto: karhol1.rajce.net

vystoupila 14. dubna folkrocková kapela
se Zuzanou Michnovou a Oskarem
Petrem. 2x foto: bala.rajce.net

