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Zprávy z měst

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

Krátce
ŠTRAMBERK

Město hostí mezinárodní
konferenci
O rozvoji venkova se bude dnes
a zítra mluvit ve Štramberku. Na
250 zahraničních návštěvníků a zástupců českých místních akčních
skupin se tam sejde na mezinárodní konferenci LeaderFest 2011.
Součástí konference je také bohatý
doprovodný kulturní program na
náměstí, v kostele a v amfiteátru.
Na náměstí návštěvníky čeká rovněž jarmark tradičních řemesel
a produktů.
(jal)
KOPŘIVNICE

Silnice na Příbor je opět
průjezdná
Od neděle mohou řidiči jezdit po
nové silnici I/58 mezi okružní křižovatkou v Lubině a průmyslovým
parkem ve Vlčovicích. Řidiči mířící
na Frenštát pod Radhoštěm tak
mohou po téměř desetiměsíční
uzavírce opět projíždět kopřivnickou místní částí Lubinou. Rekonstruovaný úsek je součástí obchvatu Příbora, který by měl být hotov
ještě letos.
(jal)

Úterý: Nový Jičín, Příbor,
Fulnek, Kopřivnice, Odry
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Středa: Frýdek-Místek,
Třinec, Frýdlant nad Ostravicí

Čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

Pátek: Ostrava

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

Parkování zdarma bude brzy
v centru Kopřivnice minulostí
Kopřivnice se chystá zpoplatnit parkování ve městě.
Regulací parkování chce ulehčit místním
obyvatelům, kteří marně hledají parkovací místa.
KOPŘIVNICE Zná to snad většina
Kopřivničanů, kteří mají vlastní
auto. Zaparkovat před domem je
občas nemožné. Radnice se teď
chystá situaci vyřešit. Plánuje, že
v nejbližší době zavede v centru
parkovací automaty a místním rozdá parkovací karty. Pro domácí by
to mělo znamenat úlevu, přespolní
už naopak bezplatně parkovat nebudou a za stání si připlatí.
„Cílem zvažované regulace je
zklidnění dopravy ve špičkové denní hodiny, uvolnění dlouhodobě

obsazených parkovacích míst
v centru města a vytvoření rezidentních zón pro obyvatele přilehlých
lokalit,“ upřesnila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková.
Zpoplatněné parkování by se
mělo týkat parkovišť před radnicí,
u Alberta a některých ploch podél
Štefánkovy ulice od ulice Kpt. Jaroše až po market Lidl. „Zavedení placeného parkování by však nemělo
mít negativní vliv na rezidenty, kteří v daných lokalitách bydlí, a abonenty, kteří zde mají místo podni-

FAKTA

Kde se bude platit
Zavedení zón placeného parkování
se plánuje na parkovišti u Alberta,
na parkovišti na Štefánikově ulici
před domy č. p. 1154–1156,
oboustranně na Štefánkově ulici
před Tatrovankou, prodejnou
Ozon, Pronas, CPR a na parkovišti
u městského úřadu. Za osobní auto
by se mělo platit 10 korun na
hodinu. Zpoplatněná doba
v pracovní dny od 7 do 18, v sobotu
od 7 do 13 hodin.
Co si myslíte o zpoplatnění
parkovacích míst pro návštěvníky?
Pište na: redova@mfdnes.cz

kání. Proto se zvažuje zavedení systému karet, který by omezil odstavování vozidel, jež nemají vztah
k obytným zónám,“ řekl architekt
města Milan Šmíd.
Dřív, než se do naplňování plánů úředníci pustí, chce vedení města všechno projednat s obyvateli.
Proto na zítřek naplánovali veřejné
projednání. Uskuteční se od
16.00 hodin v 10. patře radnice.
„Rádi bychom tento systém zavedli co nejdřív, zřejmě od podzimu. Teď plány projednáme s veřejností, abychom načerpali případné připomínky k řešení nějakých
specifických problémů,“ uvedl starosta města Josef Jalůvka s tím, že
pak návrh poputuje ke schválení
radě a následně zastupitelstvu.

Dosud návštěvníci Kopřivnice
za parkování neplatili. Před pěti
lety měla sice parkovací hodiny na
Štefánikově ulici pronajatá karvinská firma, město ale smlouvu vypovědělo. Jako důvod tehdy uvedlo
právě přípravu nového systému
parkování. Pokud současný návrh
zastupitelé schválí, mohli by za
osobní auto platit deset korun za
hodinu, za autobus či nákladní automobil do 3,5 tuny 30 korun.
Problém s parkování je už dlouho akutní i ve Štramberku. Parkovací místa chybí jak místním, tak i turistům. Při posledním projednávání územního plánu tam padl návrh
na podzemní parkoviště. Zastupitelé jej ale nakonec do územního plánu nezahrnuli.
Iva Jalůvková

V Bludičce

Děti se mohou
vydat za zvířaty
na farmu

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

Na náměstí mají sraz
cimbálovky
Už dvanáctý ročník setkání cimbálových muzik Valašského království má před sebou Frenštát pod
Radhoštěm. Cimbálovky ovládnou
tamní náměstí v pátek 20. a v sobotu 21. května. V pátek začíná program o půl třetí odpoledne, v sobotu už o půl deváté budíčkem dechové hudby. Hlavní část festivalu
se slavnostním zahájením je naplánována na sobotu od jedné odpoledne. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Domu
kultury.
(jal)

Nejen v rámci školního vyučování mohou děti od tohoto měsíce
navštívit farmu Bludička v Bludovicích, místní části Nového Jičína. Pro rostoucí zájem vymezila
farma v květnu a červnu hodiny
pro veřejnost. Každý čtvrtek od
17.15 hodin tak mohou rodiče
s dětmi vyrazit na prohlídku chlévů, stájí a pastvin s hospodářskými a domácími zvířaty. „Stávalo
se nám, že děti ze škol a školek,
které k nám chodí, o nás doma
řekli rodičům a chtěli pak třeba
společně přijít, ale my jsme pro
ně neměli program,“ vysvětluje
Gabriela Žitníková z občanského
sdružení Bludička.
(jal)
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Radovan Žitník se zvířaty
Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Slavnosti se vrací po sto letech

Umělecká škola se opravuje,
studenti museli pryč
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM (jal)
V náhradních prostorách se od minulého týdne učí studenti Základní umělecké školy ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Budova, do které
doteď docházeli, se totiž rekonstruuje, a tak se studenti i pedagogové
museli přestěhovat do Střední průmyslové školy elektroniky, informatiky a řemesel, která jim na víc
jak půl roku poskytne azyl. Mezi-

tím se jejich sídlo na Tyršově ulici
rozroste o další patro, díky kterému škola mimo jiné získá prostor
pro nový taneční sál, ateliér pro výtvarný obor a jednu učebnu pro
hudební obor. Na rekonstrukci,
která potrvá do konce ledna, získalo město takřka patnáctimilionovou dotaci z Evropské unie. Ta
uhradí 92,5 procenta všech nákladů.

PŘÍBOR (jal) Po sto letech obnoví
lidé v Příboře tradici takzvaných
Svatourbanských slavností. Vzpomenou tak na 250. výročí přenesení ostatků patrona vinařů a bednářů a zároveň patrona města sv. Urbana z Říma do Příbora.
Ty prý jsou podle pověsti ve skleněné rakvi v příborské kapli, která
nese jeho jméno, uloženy už
250 let. Podle legendy je do Příbora dovezl tamní švec. Dopustil se
totiž těžkého hříchu, a proto se vy-

Fórum čtenářů

Kina Czech-Made Man v ostravském CineStaru

výběr z dopisů, redakčně kráceno

Baška

Klimkovice

MINIKINOKAVÁRNA

KINO

KINO PANORAMA

Kostelní 3, tel. 599 527 851

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

Samotným
zákonodárcům by měl
být zabaven majetek
» Ad: Dluh za odpad
Můj názor na exekuce za nezplacený odvoz odpadků je jednoznačný
– i za bývalých dob socialismu
bylo více slušnosti ve vymáhání
dluhů.
Dnes je záměr vůbec neinformovat, protože je pak možno restrikcí více peněz vybrat i od těch slušných.
V době počítačů jsou někteří úředníci líní napsat upomínku a stává
se to díky zákonům pravidlem. Ti,
co tyhle zákony schvalují, by měli
být exekucí připraveni o svůj nakradený majetek a taky bez upozornění.
Oldrich Popjuk

Cizinec

18.00

Rango

Bruntál

Králova řeč

Palackého 362, tel. 556 420 036

17.00

Správci osudu

Jesenická 1, tel. 775 954 202

KINO PULS

MULTIKINO CINESTAR

17.45
17.30
19.45
20.15

Nesvatbov - filmový klub

NOVÁ SCÉNA VLAST

Čertova nevěsta
Ideokracie - filmový klub

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Hlavní 112, tel. 558 438 083

19.00

KINO KVĚTEN

KINOKAVÁRNA

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Palackého 305, tel. 556 720 594

17.00

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

Mama Gogo

17.45

Jeseník

Fair Game

19.30

14.15, 19.00
15.15, 17.45, 20.15
15.30
16.30, 18.45
19.15, 20.45, 21.15
Zkus mě rozesmát
17.30
Czech-Made Man
14.00, 16.00, 18.00
Čertova nevěsta
14.15, 16.30
Tvůj snoubenec, můj milenec
14.45, 20.00
Rychle a zběsile 5
15.30, 18.15
20.00, 21.00
Rio
15.45
KINO POLANKA NAD ODROU

KINO MÍR

Máma mezi Marťany

Králova řeč

18.00

Dilema

KINO CENTRUM

KINO LUNA

Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Voda pro slony
Útěk ze Sibiře

18.00

Paskov
KINO PANORAMA
Nádražní 573, tel. 558 672 508

Správci osudu

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

17.00
19.30

17.00
19.30

Lehko na cvičišti Na Den
požární bezpečnosti se 13. května
konala na novojičínském náměstí
soutěž mladých hasičů.
3x foto: krahol.rajce.net

Janovská 333, tel. 596 931 190

Kolářská 5, tel. 553 615 658

Karviná
17.45
20.00

Westernstory
Voda pro slony
Zdrojový kód
Thor

Opava

KINO ART

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Medvídek Pú
Hlavně nezávazně

18.00
20.00

Ostrava

KINO POHODA

Obřad

17.45
20.00

Nový Jičín

Fulnek
Gulliverovy cesty

20.00

Krnov
KINO MÍR 70

19.30

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Obránců míru 368, tel. 556 821 415

Frýdek-Místek
Po svatbě – filmový klub

17.00, 19.30

Zahradní 17, tel. 595 995 733

Kopřivnice

17.00

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727

Kouzelná chůva a Velký třesk
14.00
Vše pro dobro světa a Nošovic!
09.00, 17.30
Útěk ze Sibiře
20.00

tickému režimu neuskutečnily.
Kaple bude v sobotu 21. i v neděli
22. května zpřístupněna veřejnosti, a to v sobotu od 9 do 19 hodin
a v neděli od 11 do 14 hodin.
Příborští slavnosti pojali zároveň jako Dny města a přípraven je
tak bohatý doprovodný program
na náměstí či v tamním kostele.
Oba dny bude otevřeno i muzeum,
v němž bude k vidění ojedinělá výstava unikátních sakrálních plastik
světců.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

AKADEMICKÝ FK - KINO VESMÍR

KINO CENTRUM

Varieté
Autopohádky
3
Králova řeč

dal na pouť do Říma pro odpuštění. Švec se v Římě vyzpovídal a pak
den co den chodil do kostela
a modlil se. Kněžím se ho po roce
zželelo a darovali mu truhličku
s ostatky sv. Urbana. Švec je pak
dovezl domů a odevzdal v kostele.
Oslavy se v Příboře pořádaly od
roku 1761 každých padesát let. Naposledy se uskutečnily v roce 1911,
kdy byly ostatky vystaveny přímo
na náměstí plném lidí. O padesát
let později se kvůli tehdejšímu poli-

