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Stavět se nebude, parcely
jsou v záplavovém území

V záchranné stanici klapou
zobáky tři malá čápata

Víc jak tři miliony korun vynaložila obec Mošnov
na výkup pozemků pro bytovou výstavbu. Teď však
zjistila, že stavět nemůže. Plánované území totiž nově
spadá do záplavové oblasti řeky Lubiny.
MOŠNOV Zhruba patnáct až dvacet
rodinných domků mělo vyrůst na
louce naproti benzinové stanici na
okraji Mošnova.
Obec už k tomu všechno připravovala. V uplynulých letech vykupovala pozemky, žádala o jejich vydání pozemkový fond. „Jsou na
nás kladeny požadavky ze strany
průmyslové zóny. Řada lidí, kteří
tam pracují, by byli rádi, kdyby si
v Mošnově mohli postavit dům,“
vysvětluje důvod pro novou výstavbu starosta obce Roman Máca
s tím, že do výkupů už vložili víc
jak tři miliony korun.
Jenže stavět se nebude. „Byl vypracován návrh, kterým krajský
úřad nově stanovuje záplavová
území. Je v něm zahrnuta i lokalita, kde jsme bytovou výstavbu připravovali. Přitom v dosud platném

územním plánu toto území figuruje jako takzvaně zastavitelné pro
bytovou výstavbu,“ poukázal starosta.
„Je to pro nás dost velká rána,
protože se nám značně omezuje
možnost rozšiřování zastavitelného území obce. Na druhé straně
nám vznikla přímá škoda vzhledem k tomu, že už jsme území připravovali,“ dodal.

FAKTA

Problém se zónou Q100
Krajský úřad vydal návrh
na stanovení záplavového území
řeky Lubiny. Podle něj nyní do
takzvané zóny Q100 patří i území,
kde obec Mošnov do budoucna
plánovala výstavbu rodinných
domů. Do přípravy pozemků tak
investovala zbytečně, aniž by to
tušila. Za újmu, která jí vznikla, bude
chtít nahradit.

Podle technického ředitele Povodí
Odry Petra Březiny pozemky jako
záplavové území dosud skutečně
vedeny nebyly. Ale problémy se
tam prý daly očekávat. „V původním návrhu záplavového území
sice louka v mapě nebyla, ale voda
byla všude kolem. Podle původního výpočtu by z ní byl za povodně

zřejmě ostrov. Takže je samo
o sobě nelogické uvažovat s výstavbou v takovém místě,“ nastínil
Petr Březina.
Lokalita nyní spadá do takzvaného záplavového území Q100. Tedy
toho, které může zasáhnout stoletá voda.
„Nejedná se o aktivní zónu, kde
se povodně vyskytují nejčastěji. Zákon tam výstavbu ani nezakazuje.
Stalo by se tak pouze v případě,
kdyby území leželo v dosahu dva-

FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

KOPŘIVNICE

NOVÝ JIČÍN

Projekt přiměl žáky
k tvůrčí práci

Město staví další
cyklostezku

Radnice řešila kvůli
kanalizaci petici

Bližší vztah k mateřskému jazyku
se během uplynulých dvaceti měsíců snažili v dětech vzbudit učitelé
Základní školy Tyršova 913 ve
Frenštátě. Vytvořili pro ně speciální projekt nazvaný Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí, během
kterého si všichni žáci vyzkoušeli
roli reportérů, spisovatelů či vydavatelů. „Cílem bylo podnítit žáky
k tvůrčí práci při psaní textu a přimět je hravou nenásilnou formou
k lásce k mateřskému jazyku v psané i mluvené podobě,“ řekla ředitelka školy Zdeňka Murasová. (jal)

V Kopřivnici se zítra začne budovat víc jak dvoukilometrový úsek
stezky pro chodce a cyklisty podél
říčky Kopřivničky. Cyklisty má odvést mimo frekventované ulice Záhumenní, Štefánikova a Štramberská. Nová městská cyklostezka by
měla být hotova v červenci 2012
a přijde na 22 milionů korun. Projekt je částečně financovaný z evropských dotací stejně jako rekonstrukce Mateřské školy Krátká
a modernizace Základní školy Dr.
M. Horákové. Tyto stavební akce
rovněž začnou zítra a dohromady
přijdou na 20 milionů.
(jal)

Nový Jičín začal minulý týden
v místní části Žilině budovat novou kanalizaci. A hned v pondělí
dostali na stůl petici od obyvatel
Potoční ulice. Lidé v ní vyjádřili
své obavy z uzavření silnice pro automobily v době, kdy se bude kanalizace hloubit. „Zástupci stavebních firem na žádost občanů zkrátí
pracovní dobu. Ráno budou začínat v 7.30 a končit budou v 18 hodin,“ řekla mluvčí radnice Marie
Machková s tím, že přístup k rodinným domům bude pouze pro pěší.
Lidem bude sloužit provizorní parkoviště.
(jal)

Voda přijde jednou za sto let

cetileté vody.“ Jak dodává, v dosahu stoleté vody stavět lze jen za určitých podmínek stanovených vodoprávním úřadem. „My to samozřejmě v žádném případě nedoporučíme. Byť by tam byla voda třeba jednou za padesát let, tak zatopí třeba obytné podlaží, zlikviduje
zahradu...“

Obec se chce bránit
Obec záplavové území respektuje,
ale kvůli už vynaloženým prostředkům chce žádat o odškodnění. „Celou věc dáváme posoudit svým
právníkům, ať se podívají, do jaké
míry bude možné chtít úhradu nákladů, které jsme tam vynaložili.
Jednali jsme podle platných předpisů i v dobré víře, že chceme stavět tam, kde to územní plán připouští a stanoví,“ poukázal starosta.
Obec teď připravuje nový územní plán, ale ani tam se zatím se záplavovým územím nepočítá. Dopracuje jej tam až poté, co vyhláška nabude právní moci.
Iva Jalůvková

Krátce
moravskoslezský
V bezpečí Malá čápata se mají čile k světu, v péči o ně jejich rodičům
nebrání ani trvalé následky úrazu.
BARTOŠOVICE (žah) V bartošovické záchranné stanici živočichů vyrůstá trojice čapích mláďat. Jejich
rodiče trvale poškodil elektrický
proud, ani to jim však nezabránilo v založení rodiny.
„Mláďata dělají velké pokroky,
mění se z týdne na týden. Už klapají zobáky a dávají o sobě pořádně vědět. Samec i samice se o ně
vzorně starají,“ říká vedoucí stanice Petr Orel.
Rodiče čápat žijí v záchranné
stanici natrvalo. Zranili se při dosedání na elektrický sloup a do
volné přírody už nemohou. Napří-
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klad čápice přišla o část křídla.
„Už loni utvořili harmonizující
pár, snůšku však tehdy neuchránili před trvalými dešti. Postihlo to
i spoustu čápů ve volné přírodě,“
popisuje Orel sblížení čapího
páru. Dodává, že není samozřejmé, že se čapí samec a samice automaticky dají dohromady. „Vybírají si podobně jako lidé. Jen náhodou vyšlo, že se spárovali právě dva naši čápi,“ vysvětluje Orel.
Mladá čápata v záchranné stanici nezůstanou. Na konci léta odletí spolu s desítkami jedinců svého druhu na zimu pryč.

Konvičková vytvořila videoklip s loutkami
v něm zahrála rovněž celá řada loutek. V takřka hororovém příběhu
obsadil do hlavních rolí portugalský režisér Antonio jednorukého
Boba, krasavce Evžena a extravagantní Markétu.
„Markéta Konvičková v dráždivých šatech a s avantgardním účesem místy připomínala slavnou
Lady Gaga a svým hereckým výkonem natolik oslnila portugalského
režiséra, že ji po natáčení věnoval
k narozeninám celé loutkové divadlo se sedmnácti loutkami,“ uved-

la
Michaela
Nová z Petarda
Production, která zpěvačku zaštiťuje.
Do nahrávacího studia se
Markéta Konvičková zavřela na začátku měsíce,
aby nazpívala pěvecké party na
svou již druhou desku, která vyjde
1. září.
Zatímco muzika se natáčela v americkém Nashvillu pod dohle-

dem producenta Stevea Walshe
(spolupracoval s Norah Jones
nebo s Erasure), zpěvy hlídá v Praze věhlasný hudební režisér Boris
Carloff (spolupráce s Depeche
Mode nebo Kryštof ).
První dny tato hvězdná sestava
věnovala výběru mikrofonu, díky
unikaní Carloffově sbírce mohla
Markéta Konvičková vyzkoušet mikrofony například od Barbary
Streissand, Johnyho Cashe nebo
dokonce Pink.
Martin Jiroušek

Kina Novou českou pohádku Čertova nevěsta hraje CineStar
Baška

KINOKAVÁRNA

KINO

Palackého 305, tel. 556 720 594

Gulliverovy cesty

18.00

Máma mezi Marťany

Bruntál

Jeseník

KINO CENTRUM

KINO POHODA

17.00

17.30
17.45
19.45
20.15

Czech Made Man

Rango
19.30

Medvídek Pú

Karviná

Frenštát pod Radhoštěm
KINO

Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Hlavně nezávazně

19.30

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

Banksy – Exit Through the Gift Shop 19.00

Fulnek

17.00,
19.30

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
21.30, 22.00
Rio
14.15
Čertova nevěsta
14.45
Rychle a zběsile 5
15.15,
18.00, 20.45

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 18.00
Fimfárum – Do třetice všeho dobrého 3D
16.00

KINO POLANKA NAD ODROU

Obránců míru 368, tel. 556 821 415

MINIKINOKAVÁRNA

Rango

Mama Gogo – filmový klub

Kostelní 3, tel. 599 527 851

KINO PULS

20.00

Útěk ze Sibiře

Krnov

Tyršova 1071, tel. 556 835 098

Kazatel

Ostrava
Láska a jiné závislosti

KINO CENTRUM

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Zahradní 17, tel. 595 995 733

Orel Deváté legie
Mr. Nice

Hlavně nezávazně

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

17.00,
19.30

AKADEMICKÝ FK – KINO VESMÍR

KINO MÍR 70

17.45
20.00

18.00

Třinec
KINO KOSMOS

Králova řeč

17.30,
20.00

Vítkov

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

Kazatel

Janovská 333, tel. 596 931 190

Dukelská 6, tel. 558 331 727

19.30

MULTIKINO CINESTAR

Czech Made Man

19.00
19.10,
21.50
17.30,
21.30
15.30,
20.00

17.00

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

Kopřivnice
17.00

Thor

KINO ART

KINO CENTRAL
Štefánikova 27, tel. 558 711 106

Opava

Voda pro slony
Melancholia

Kolářská 5, tel. 553 615 658

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 17.45
Láska a jiné závislosti
20.00

Český Těšín

18.00

KINO MÍR

Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Jesenická 1, tel. 775 954 202

Čertova nevěsta
Thor
Hlavně nezávazně
Vřískot 4

Zvuk hluku

15.10,
17.10
17.00

KINO PANORAMA
Komenského 139, tel. 556 312 255

Obřad

Regionální distribuce
vedoucí: Ing. Jan Zoubek
Puchmajerova 1
702 00 Moravská Ostrava
tel.: 558 959 410, fax: 558 959 444
» distribuceos@mafra.cz
Inspektor prodejní sítě
Jan Pavelek, mobil: 725 120 341
» inspektoros@mafra.cz
Regionální inzerce
vedoucí: ing. Eva Hanousková
tel.: 558 959 316, 317, fax: 558 959 333
» inzerceos@mafra.cz
E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

PŘEDPLATNÉ 225 555 522
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» Na čem dělám Nový idol teenagerů, mladičká zpěvačka z Třince, má novou píseň a také videoklip. Premiéra bude už zítra
OSTRAVA Sedmnáctiletá zpěvačka
Markéta Konvičková z Třince
v těchto dnech intenzivně pracuje
na svém druhém CD s názvem
Kafe, bar a nikotin.
Videoklip k pilotnímu singlu
Cizí světy už je k vidění na jejích
stránkách www.marketakonvickova.com/videa. Samotný singl bude
mít oficiální premiéru již zítra na
rádiu Kiss.
Videoklip se natáčel v atraktivním prostředí loutkového divadla
a kromě samotné zpěvačky si

Adresa
Puchmajerova 1
702 00 Moravská Ostrava
Regionální redakce
vedoucí: Jaroslav Baďura
tel.: 558 959 111, fax: 558 959 222
» redova@mfdnes.cz

20.00

Zkouška dospělosti
Den, kdy se rozhodovalo o naši
budoucnosti. Naštěstí všichni
na SPŠ Ostrava-Vítkovice,
sice někteří s odřenýma ušima,
ODMATUROVALI!
3x foto: zizvo.rajce.net

