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

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

Zprávy z měst

Lidem není kostelík lhostejný,
jeho opravu podpořili sbírkou
HODSLAVICE (jal) Obyvatelé Hodslavic, ale i lidé z ostatních obcí se
skládají na opravu jednoho z nejstarších dřevěných kostelů v kraji.
Jeho osud jim není lhostejný.
„Máme zatím vybráno víc jak
sto tisíc korun,“ říká hodslavický
farář Adam Kasperek.
Na rekonstrukci střechy, věže,
prohnilých krovů a úprav okolí
kostela přispěla Evropská unie
více jak pěti miliony korun, zbylé
náklady ale farnost musí doplatit
sama.
Původně se měla dávat do po-

řádku i sousední chátrající budova z první poloviny 19. století –
Fojtova stodola.
Protože ale jeden ze spoluvlastníků nesouhlasil s převodem do
majetku obce, tato kulturní památka se zatím opravovat nebude. „Je nám to strašně líto, zamýšleli jsme, že by sloužila jako otevřený galerijní prostor na koncerty a podobné akce,“ dodala starostka Pavla Adamcová s tím, že
podle Fojtovy stodoly je postavena vstupní budova do rožnovského skanzenu.
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Středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant nad Ostravicí

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

Pátek: Ostrava

Město nabízí peníze, jinak
může samo přijít o dotaci
„Připojte se ke kanalizaci, na vybudování přípojky
vám přispějeme,“ motivuje Kopřivnice své obyvatele.
Lidé z místní části Lubina, kteří žádali ponechání
stávající kanalizace, petici zastavili.
KOPŘIVNICE Finančním příspěvkem a projektovou dokumentací
zdarma chce Kopřivnice motivovat obyvatele místních částí, aby
se připojili na kanalizaci.
Pokud se totiž nepřipojí potřebný počet domácností, městu hrozí, že přijde o dotaci. A ta rozhodně není malá. „Je možné, že finančně slabší obyvatelé budou mít problém včas zaplatit vybudování přípojky. Proto jsme se rozhodli pro
solidární plošnou podporu,“ řekl
místostarosta Kopřivnice Alois Janek.
Problémů se obávali v místní
části Lubina, kde se proti výstavbě
kanalizace v nedávné době vyjádřili někteří obyvatelé. Jednu zastaralou kanalizaci už totiž mají. Není
však připojena na čističku odpadních vod.

FAKTA

Kanalizace v Kopřivnici
Ve městě se provádí současně
s odkanalizováním místních částí
Nového Jičína – Loučka a Žilina,
Mořkov a Životice. Celkem se
jedná o 52,5 kilometru potrubí,
z toho v Kopřivnici necelých
16 kilometrů. Náklady dohromady
představují 318 milionů, z toho
dotace z OPŽP jsou 217 milionů,
dotace z kraje 7 a půjčka ze SFŽP
24 milionů.

metr. „Maximální částka bude
představovat 40 tisíc korun,“ uvedl
Jalůvka.
Lidé navíc dostanou zdarma
zpracovanou projektovou dokumentaci. „U těch, kteří mají přípojku delší než 50 metrů, nebo tam,
kde jsou nějaké technické problémy, dostanou příspěvek na vypracování projektu ve výši dva tisíce
korun,“ dodal starosta.
Kanalizaci buduje Kopřivnice
společně s Novým Jičínem, Mořkovem a Životicemi u Nového Jičína,
které představují Svazek obcí regionu Novojičínska. Ten by měl právě
dnes rozhodnout o tom, kdy se
s budováním kanalizace začne.
Samotné připojování nemovitostí se plánuje na jaro 2012
a ukončení o pár měsíců později.
Obyvatele navíc čeká ještě řada
dalších informativních schůzek,
kde se dozvědí víc o konkrétních
postupech.
Iva Jalůvková

Proto žádali jiné řešení po čtvrtečním zasedání zastupitelstva, na
kterém vystoupili a po následné
schůzce na městském úřadu v nátlaku ustali. „Zastavili jsme veškeré veřejné akce. Nechceme, aby
nás pak někdo označil za viníky,
pokud by se něco nepovedlo,“ vysvětlil organizátor petiční akce Pavel Blaheta.
„Jejich dosavadní návrh nelze
technicky realizovat. Chtěli by jednu soustavu kanalizace včetně
opravy té staré s tím, že by plnila
funkci splaškové i dešťové. To nelze. Alespoň všichni odborníci se
na tom shodují,“ vysvětlil starosta
města Josef Jalůvka.
Podle místostarosty Aloise Janka byla vybrána technicky nejvýhodnější možnost. „Navíc tím, že
se v dané lokalitě vybuduje kanali-

zace, stoupají ceny pozemků,“ poukázal na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. „Kdyby přišli s nějakým návrhem, který je technicky
podložený, tak se o tom samozřejmě budeme bavit. Ale zatím jsou
to všechno spíš laické názory,“
řekl starosta.
Dodal, že na vybudování kanalizační přípojky budou nyní obyvatelé moci zažádat o finanční podporu ve výši 400 korun za běžný

Je dotace od města dostatečnou
motivací k připojení na kanalizaci?
Pište na: redova@mfdnes.cz

NOVÝ JIČÍN

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

KOPŘIVNICE

PŘÍBOR

Byt bude sloužit
handicapovaným

Indonésie chce
spolupracovat s městem

Kopřiva ochrannou
známku nedostane

Město slavnostně odhalí
památník letcům

Jeden nebo dva handicapovaní klienti ze Zámku Nová Horka se v brzké době budou moci nastěhovat
do nového. Organizace, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, totiž od
státu získala byt v Novém Jičíně.
Ten státu připadl jako takzvaná
odúmrť. Kraj chce byt rekonstruovat a poskytovat v něm chráněné
bydlení, díky čemuž se klienti snáze začlení do společnosti.
(jal)

Navázat obchodní spolupráci
mezi Frenštátem a Indonésií se
chystá velvyslankyně Indonéské republiky Emerie Siregar. V pátek se
přijela poprvé podívat do Frenštátu, který je partnerským městem
země. S Českem chce spolupracovat nejen v kulturní oblasti, ale především na ekonomické úrovni. Při
příští návštěvě se chce setkat
s frenštátskými podnikateli. (jal)

Kopřivnice bude mít i nadále dvě
přehlídky netradičních divadel
shodně nazvané Kopřiva. Úřad
průmyslového vlastnictví ochrannou známku jejímu zakladateli Jiřímu Cachnínovi nezapsal. Cachnín
akci léta pořádal, v roce 2009 ale
převzal kulturní dům nový provozovatel, který podle smlouvy musel pořádat i Kopřivu. V akci však
pokračoval nadále Cachnín. (jal)

Regionální památník čs. letcům
z 22 obcí kraje, kteří bojovali a zahynuli za 2. světové války na západní frontě, v pátek 6. května slavnostně odhalí v Příboře. Stane se
tak u příležitosti 66. výročí ukončení války a osvobození měst a obcí
kraje, ale také 35 let od instalace letadla v Příboře. Program začíná
v 15. 30 hodin, v plánu je i přelet
gripenů nad městem.
(jal)

Krátce

Mistr tesař Michal Vařák opracovává sekerou trámy sloužící k opravě
dřevěného kostela.

Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Máme co nabídnout, ale nevíme jak

moravskoslezský

» Studenti píší noviny V pravidelné rubrice MF DNES mladí lidé reagují na aktuální problémy
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Přijíždíte na dovolenou a chcete
zjistit, co všechno můžete zhlédnout a navštívit. „Banalita“, říkáte
si. Ovšem rozhodně ne v České republice. Hledání zajímavých míst
bývá často tvrdý oříšek i pro zkušené cestovatele. Informační centra
jsou o víkendech zavřená, internetové portály neucelené a chaotické, a když už se pracně něco dovíte, tak nikdy ne vše, co byste potřebovali. Většina internetových stránek je pouze v češtině, a tak i cizinci mají smůlu.
Když řeknete v zahraničí název
Česká republika, každý si představí jen dobré pivo, lední hokej a Prahu. Přitom máme v naší zemi stov-

ky nádherných míst, která jsou
díky naší lenosti schována pod velmi tlustou vrstvou prachu. Náš národ zřejmě nechápe, že veškeré úsilí, které bychom do naší prezentace v zahraničí vložili, by se nám
mnohokrát vrátilo.

Světu máme co ukazovat
V jiných evropských státech to funguje úplně jinak. Lidé jsou ochotnější sdělit návštěvníkům jakékoli
informace a ve většině ubytovacích zařízení je mnoho informačních letáků, prospektů a mapek.
Bývají zde i různá místa, kde je
zdarma přístupný internet s aktuálním počasím a nabídkou výletů.

Hledat takové vymoženosti
u nás, to je běh na dlouhou trať.
Specialitou naší republiky je také
to, že je nějaké místo velice známé
a vyhledávané, i když tam v podstatě nic není. Realita často neodpovídá fotkám, a tak není výjimkou, že
vám místo zážitků zbydou jen vzpomínky na nekončící řady u pokladen, špinavé placené toalety a cedule s nápisem „dnes zavřeno“.
Nemyslím si, že světu nemáme
co nabídnout. Naše země je plná
přírodních krás, historických měst
i novodobých památek. Záleží jen
na nás, jak je dokážeme ukázat světu.
Soňa Borýsková
Slezské gymnázium Opava

Kina Čertova nevěsta – nová česká pohádka v CineStaru
Bruntál

Hezké vstávání

KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202

Rango
Fighter
Odcházení
Londýnský gangster

17.30
17.45
19.45
20.15

Karviná

KINO LUNA

KINO CENTRUM

Odcházení
Czech-Made Man
17.45
20.00

19.30

Věrná kopie

Zahradní 17, tel. 595 995 733

17.30
19.30

Kostelní 3, tel. 599 527 851

Mama Gogo

17.00

20.00

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Hlavní 112, tel. 558 438 083

19.00

Fulnek
KINOKAVÁRNA
Palackého 305, tel. 556 720 594

09.30
18.00

Hop
Thor
Krásná Junie - filmový klub

Orel Deváté legie
Vřískot 4
Útěk ze Sibiře
Obřad
Czech-Made Man

15.45
17.45
20.00

Nový Jičín

KINO POLANKA NAD ODROU

KINO KVĚTEN

Autopohádky

Czech-Made Man

Paskov

20.30

KINO PANORAMA

KULTURNÍ DŮM PETRA BEZRUČE

KINO MÍR

127 hodin

Nádražní 573, tel. 558 672 508

Kolářská 5, tel. 553 615 658

17.45

18.00

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Opava

Vše pro dobro světa a Nošovic!

16.15, 18.45
20.30
21.00
21.15

Janovská 333, tel. 596 931 190

Havířov
Hlavní třída 31a, tel. 596 808 014

19.30

MULTIKINO CINESTAR

14.20, 16.20, 15.15
18.30, 19.30, 20.40, 21.30
Čertova nevěsta
14.30, 15.50, 18.10
Rio
15.10
Thor
15.15, 17.45
20.15, 21.30
Zkus mě rozesmát
16.00, 18.30
Zdrojový kód
21.20

KINO MÍR 70

NOVÁ SCÉNA VLAST

Socialismus
Novinářská 6c, tel. 595 699 989

MINIKINOKAVÁRNA

Krnov

Frýdek-Místek

19.30
AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Autopohádky
Světová invaze

17.00, 19.30

Obránců míru 368, tel. 556 821 415

Tyršova 1071, tel. 556 835 098

Nickyho rodina

Varieté

KINO PULS

KINO

Občan Havel - filmový klub

19.30

Kopřivnice

Frenštát pod Radhoštěm

Světová invaze

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Fighter

Jeseník

Ostrava

KINO POHODA

KINO ART

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

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

18.00

Nová pohádka Režisér Zdeněk

Třinec

Troška posílá do kin pohádku
Čertova nevěsta.

KINO KOSMOS

Foto: archiv

17.00

Dukelská 6, tel. 558 331 727

Všemocný

17.30
20.00

Den Země Ve Václavovicích
uspořádali pro žáky prvních až
pátých tříd a děti z mateřské
školy Den Země, kde se mohli
seznámit s tím, jak pracují a jak
jsou vybaveny hasičské
jednotky. 4x foto: aliarmy73. rajce.net

