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Bohumín
KINO-K 3
Studentská 781, tel. 596 012 124
Království zvěrstev 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Fimfárum - Do třetice všeho dobrého 3D

17.30
Nevinnost 19.45
Gnomeo & Julie 17.45
Světová invaze 20.00

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
3 - filmový klub 19.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Hop 17.45
Obřad 20.00

KINO EX
třída Osvobození 1639, tel. 596 314 256
3 19.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 821 415
Zkus mě rozesmát 18.00
Rychle a zběsile 5 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Rychle a zběsile 5 18.00, 20.15

Opava
KINO MÍR
Kolářská 5, tel. 553 615 658
Zvítězit 18.00

Ostrava
KINO ART
(DKMO), 28. října 124, tel. 597 489 111
Věrná kopie 17.00,19.30

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Poznáš muže svých snů 17.00
Američan 19.30

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851

3 17.00
19.30

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR
Zahradní 17, tel. 595 995 733
Varieté 19.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Czech-Made Man

14.30, 16.00
18.00, 20.00, 21.30

Rychle a zběsile 5
15.30, 17.00
18.15, 21.00

Zkus mě rozesmát 16.30, 19.00
Thor 16.30, 19.00
Zdrojový kód 19.45, 21.45
Útěk ze Sibiře 20.45
Orel Deváté legie 21.00
Odnikud někam 21.30
Čertova nevěsta 14.00, 16.15, 18.30
Rio 14.15, 16.10
Medvídek Pú 15.15
Thor 15.15, 17.45, 18.30, 20.15

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Rychle a zběsile 5 17.30, 20.00

Krátce
HRADEC NAD MORAVICÍ

Mobilní stanice bude
hlídat ovzduší
Ve druhé půlce letošního roku se
v Hradci nad Moravicí objeví mo-
bilní stanice, která zmonitoruje
škodliviny ve vzduchu. Sledovat
bude nejen množství polétavého
prachu, ale i látky, které se obvykle
neměří – například dioxiny a někte-
ré těžké kovy. Hradec se zapojil do
projektu ostravského zdravotního
ústavu, jehož cílem je zmapovat
stav ovzduší v kraji a znečištění lát-
kami, které pocházejí z průmyslu,
dopravy i komínů domků. Výsled-
ky budou k vidění na webu. (žah)

OPAVA

Obchodní akademie je
digitální školou
Notebookové třídy, laboratoř
IT techniky, učebnu fiktivních fi-
rem i třídu písemné elektronické
komunikace nově otevřela Ob-
chodní akademie Opava. Prošla re-
konstrukcí a stala se moderní digi-
tální školou, která podporuje zavá-
dění multimediálního vybavení.
V lavicích vybavených klávesnice-
mi a obrazovkami počítačů studen-
ti začnou pravidelně sedávat hned
příští školní rok. (žah)

VÍTKOV

Vítkovští hlasují
o kamerovém systému
Dva roky po spuštění nového měst-
ského kamerového dohlížecího
systému vítkovská radnice zjišťuje,
zda jsou lidé pro jeho další rozšíře-
ní. Uspořádala anonymní anketu.
Lidé mohou na trojici otázek odpo-
vídat na webových stránkách měs-
ta nebo si anketní lístek vyzved-
nout na podatelně úřadu. Najdou
jej i v místním zpravodaji. (žah)

OPAVA

Odpady musí lidé
zaplatit do konce května
V těchto dnech najdou Opavané
ve schránce složenky, které jim při-
pomínají poplatek za komunální
odpad. Letos zaplatí téměř o dvě
stovky víc než v předchozích le-
tech. Poplatek musí uhradit do
konce května hotově na pokladně,
složenkou nebo převodem z účtu.
Děti do tří let platit nemusí. (žah)

Rutovia 2011 Airsoftové akce
nedaleko Frýdku-Místku se
zúčastnilo přibližně 350 maníků,
kteří se přišli vyřádit na bitevní
pole. Já, ač fotograf, jsem také
schytal pár ran.

3x foto: zizvo.rajce.net

OPAVA Opravy Tyršova stadionu,
kulturního domu Rybníček, Domu
umění, nové plochy v Městských
sadech, úpravy vnitrobloků kate-
řinského sídliště i kanalizace v Ma-
lých Hošticích jsou největšími
opavskými investičními akcemi le-
tošního roku. Spolu s městským
podílem na stavbě Jižního obchva-
tu město přijdou na 470 milionů.
S placením radnici pomůže úvěr.

„Z dotací bychom na tyto akce
měli dostat 255 milionů, některé le-
tos, některé příští rok,“ říká vedou-
cí oddělení rozpočtu a ekonomic-
kých agend Lenka Grigarová. Na

kanalizaci má město dalších 23 mi-
lionů z dotací.

Opozice nesouhlasí s úvěrem
Město si kvůli těmto velkým opra-
vám vzalo úvěry, krátkodobý pře-
klenovací devadesátimilionový
úvěr a také dlouhodobý pětisetmi-
lionový úvěrový rámec. Peníze od
banky radnici pomohou zaplatit
velké opravy do doby, než zpětně
dostane dotace. A to se nelíbí opo-
zici.

„V prosinci jsme například navr-
hovali kontokorent do výše 250 ti-
síc. Podle dotací by se peníze čer-

paly a zase vracely. Chtěli jsme pro-
vozní krátkodobý úvěr vyšší a in-
vestiční nižší. Je to přesně naopak.
Nasmlouvali úvěr na čtrnáct let, za-
tížili tak tři další zastupitelstva,“

říká opoziční zastupitel Zbyněk
Stanjura (ODS), kterému se nelíbí,
že město neví, co s penězi udělá,
až mu přijdou zpět v dotacích.

Pět milionů navíc pro úředníky
Rozporuplnou položkou v rozpoč-
tu jsou také provozní náklady. Vý-
daje na mzdy úředníků jsou o pět
milionů vyšší. Mzdy jim narostou
o více než čtyři procenta.

„Všude se šetří a mzdy klesají
o deset procent. Provozní výdaje
by se v této době měly snižovat
a peníze směřovat naopak do in-
vestic,“ komentoval Stanjura.

Tajemník magistrátu Tomáš
Elis to zdůvodňuje přeřazením
dvaasedmdesáti zaměstnanců do
vyšších platových tříd.

„Změnil se také zákon o sociál-
ním pojištění a prodloužila doba
poskytování náhrady mzdy na prv-

ní tři týdny pracovní neschopnos-
ti. Radnice také zřídila tři nová pra-
covní místa, tiskovou mluvčí, rom-
ského koordinátora a asistentku
náměstka,“ vysvětluje navýšení To-
máš Elis.

Naopak od letoška zmizí vyplá-
cení stipendií pro studenty. „O pře-
rušení vyplácení stipendií se jedna-
lo na školské komisi za minulého
vedení. Kreditový systém na vyso-
kých školách nám nedává obecná
kritéria pro vyplácení. Přerušili
jsme jej také kvůli finanční nároč-
nosti,“ zdůvodnil primátor Zde-
něk Jirásek s tím, že komise pracu-
je na vytvoření nového systému
hodnocení.

Žaneta Motlová

Výprava do pravěku

Děti v Hlučíně
ukazují své výtvory
Několik desítek kreseb, maleb
i výrobků z keramiky vystavují
děti z hlučínské Základní umě-
lecké školy P. J. Vejvanovského
na chodbách hlučínského zám-
ku. Jejich společným tématem je
pravěk a děti od pěti do patnácti
let je připravovaly od září. „Vy-
stavily jsme třeba rekonstrukci
portrétu pravěkého člověka, lidé
uvidí malbu postupného vývoje
člověka v nadživotní velikosti
a pomocí keramických výrobků
ukazujeme jídelníček pravěkých
lidí,“ popisuje učitelka výtvarné-
ho oboru školy Helena Hantkeo-
vá. Děti na výstavě najdou arche-
okoutek, kde si z písku mohou
vyhrabat keramiku, a za pozor-
nost stojí i obrázky pravěkých
zvířat, třeba mamutů. (žah)

Opavští zastupitelé schválili rozpočet na letošní rok,
až do konce dubna hospodařilo město v provizoriu.
Podle vedení města je rozpočet úsporný. Opozice má
opačný názor, vadí jí vyšší mzdy úředníků a úvěr.

FAKTA

Kam také Opava
investuje?
Z rozpočtu jde půl milionu
na projekt Svět techniky
v ostravské Dolní oblasti Vítkovice,
město tak podpoří popularizaci
technických oborů. Do sportu jde
zhruba o milion méně než loni, do
škol o milion více. Technické
služby mají o dvanáct milionů
méně. Na kulturu dá město
dvakrát tolik, o zhruba 350 tisíc
víc.

Kina Čertova nevěsta – nová česká pohádka Zdeňka Trošky

Pondělí: Opava, Hradec n. M.,
Hlučín, Kravaře, Vítkov

Úterý: Nový Jičín, Příbor,
Fulnek, Kopřivnice, Odry

Středa: Frýdek-Místek,
Třinec, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Vrbno p. Pradědem

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

Důležitý je názor
odborníků, ne laiků
»Ad: Výstavba nové spalovny
Dle mého názoru nemá veřejnost
vést diskusi k tak rozsáhlému a od-
bornému problému, to spadá do
kompetence odborníků.Ti patrně
svou úlohu naplnili, když je pro-
jekt předložen k územnímu řízení.
Ti mudrci od piva včetně občan-
ských sdružení měli možnost se

vyjádřit k celé problematice v prů-
běhu přípravné dokumentace. Po-
kud to neudělali, tak je to jejich
chyba a nemají právo zasahovat
do dalšího procesu,narušovat ter-
míny, zvyšovat nároky na finance
a postavit problém – být či nebýt!
Není možné zpochybňovat dlou-
holetou práci odborného kolekti-
vu odborníků ve všeobecné laické
diskusi a oddalovat proces likvida-
ce odpadů.
Problém však vidím v tom, zda
projekt pro jednotlivé fáze schva-
lování posuzují odborní experti
a jaká opatření či stanoviska k da-
nému projektu vysloví.

Další problém vidím v tom, že sá-
hodlouhé elaboráty k projektu má-
lokdo čte a navržená opatření i je-
jich plnění se nekontrolují, ačkoliv
tato povinnost vyplývá ze zákona.
Tady by měla být povinnost pro
kontrolní orgány a oponenty, aby
prověřovali k jakým pochybením
dochází, jak jsou naplňována pří-
slušná opatření.
Pokud takovéto kontroly budou
zaváděny a zodpovědní pracovní-
ci od projektanta až po poslední-
ho úředníka budou bráni k zodpo-
vědnosti za svá rozhodnutí, nebu-
de potřeba oslovovat laickou veřej-
nost k diskusi. Vladimír Polášek

Fórum čtenářů

Helena Hantkeová s obrázkem
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Zprávy z měst

Čertova nevěsta V roli
královny se v nové české
pohádce netradičně představí
Sabina Laurinová. Foto: archiv

výběr z dopisů, kráceno

Opava má rozpočet. Zaplatí
stadion, kanalizaci i obchvat

Obchodní spolupráce

Až 5000 Kč měsíčně navíc! Poskytněte 
Vaše auto, plot či dům jako reklamní plochu 
pro firmy z celé ČR. T: 841 111 148. 

Koupím

OBRAZY A STAROŽITNOSTI 
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

Aukční síň, Galerie Národní 25
Národní 25 (Palác metro), Praha 1

www.galerie-narodni.cz

Přijedeme kamkoli v ČR 

224 236 380, 737 571 660% 

Koupím knižní pozůstalost. Tel. 558 638 668 

INZERCE

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Jak hodnotíte rozpočet Opavy
pro letošní rok?
Pište na: redova@mfdnes.cz


