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Zprávy z měst

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát p. R., Příbor, Odry

pondělí: Opava, Hlučín,
Hradec nad Moravicí, Vítkov

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Petře Bartíkové
(petra.bartikova@mfdnes.cz), tel.: 558
959 230.
» Inzertní poradce je Simona Kupcová
(simona.kupcova@mafra.cz, tel.: 602
534 937).

Lidé od nás

Digitalizace je
obrovský úspěch.
Lidé jsou nadšeni
Karel
Balcar
ředitel
K3 Bohumín

ro nás je největší bombou
posledních měsíců digitalizace kina. Máme za sebou
malé porodní bolesti, ale už jsme
promítali několik desítek 3D filmů
a ohlasy lidí jsou pozitivní. Považujeme to za strašně důležité. V minulosti jsme byli až za velkými
městy a premiérové filmy jsme
mohli dávat až s několikatýdenním zpožděním. Teď už některé
hity dáváme v celorepublikové premiéře. To znamená, že lidé z Bohumína a okolí mohou filmy vidět ve
stejný den jako ve velkých městech. Chtěl bych upozornit, že
v kině používáme 4K projektor, který je lepší než ty, co mají ve většině jiných kin. A lidé pak zážitky
z kina srovnávají s tím, co zažili jinde. A jsem rád, že z toho srovnání
vycházíme opravdu dobře. Samozřejmě se do kina snažíme přilákat
co nejvíce diváků. V těchto dnech
pořádáme festival filmů pro děti
a už teď připravujeme festival
sci-fi filmů, který se bude konat od
27. do 30. prosince. Na něm bychom divákům chtěli představit
novinky, jako jsou filmy Věc: Počátek a Černá hodina. Na četné žádosti lidí uvedeme ještě jednou
i Avatar. Dávali jsme ho už dvakrát, ale lidé stále chodí, abychom
ho dali ještě jednou. Pro děti pak
máme připraveného Tintina
a ságu Twilight. Pro pravidelné návštěvníky máme i bonusy. Pokud
přijdou na pět filmů, dostanou od
nás zdarma vstupenku do divadla.

P

Ad Seitlová nabádá úřady... (30. 11.)
Je hezké, že se něco děje, ale je to
stále chození kolem horké kaše.
To samé, co dýcháte v Ostravě,
máme i my v Karviné – taky je
tady prokazatelně nejvíce onemocnění rakovinou v republice.
Je dobře, že se tlačí na Mittal, ale
o Třineckých železárnách nikdo
nemluví. Proč? Stačí zajet na výlet
do Beskyd. Vystoupíte-li v Návsí,

středa: Frýdek-Místek, Třinec,
Jablunkov, Frýdlant n. O.

čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov, Vrbno p. P.

Ubytovna straší starousedlíky
Je bílá, podlouhlá a stojí
v bývalém areálu
černouhelného Dolu
Žofie v Orlové. Ještě
donedávna byla prázdná
a nikdo si kvůli ní těžkou
hlavu nedělal. Obydlená
však silně znepokojuje
starousedlíky.

FAKTA

Život v Orlové-Porubě
Obyvatelé ulic Lipová a Žofínská
před časem navštívili orlovskou
radnici a stěžovali si na špatné
soužití s lidmi, kteří žijí v domech
společnosti RPG Byty. „Devastují
je, vykrádají zahrady, domy i byty,
narušují klid a občanské soužití,“
řekli místostarostovi Radislavu
Mojžíškovi.
■ Městu tedy nezbývalo než začít
jednat s firmou RPG Byty, aby
mohlo sjednat nápravu. Sami
úředníci totiž nic nezmůžou.
■ Po domluvě s firmou by
v obytných domech rádi dělali
kontroly.
■

ORLOVÁ Bylo téměř poledne, když
dvě mladé ženy vycházely z ubytovny v ulici Žofínská v Orlové-Porubě. Před sebou tlačily kočárky.
Barbora Kotlarová a Denisa Mečešová se do nové ubytovny v Orlové-Porubě přistěhovaly teprve nedávno. „Jsem tu pět dní. Žiju s přítelem a ročním dítětem v garsonce. Předtím jsme bydleli v jiné ubytovně, odkud jsme se ale museli vystěhovat,“ vypráví dvaadvacetiletá
Denisa Mečešová. „Byla tam zima,
tak jsem na pokoj hlavně kvůli dítěti přinesla malé elektrické topení.
Provozovateli se to ale nelíbilo,
museli jsme odejít,“ vysvětluje Mečešová. Jak dodává, kdysi žila i na
ulici a strádala. Je proto moc ráda,
že má nyní kde být.
Nová ubytovna v bývalém areálu Dolu Žofie funguje od října.
„Mezi lidmi, kteří žijí poblíž, se
rychle rozšířila fáma, že se sem přistěhují Romové ze Šluknovska,“
říká mluvčí Orlové Nataša Cibulková. „Byli poplašení, psali a volali

prý nehodlá. „Nemám zájem na
těch lidech vydělávat. Měsíčně platí tři až pět tisíc korun,“ tvrdí Ojha.
V ubytovně je šestatřicet malometrážních bytů, většina má vlastní sociální zařízení. Aby nad ubytovnou město mělo kontrolu, sepisuje smlouvy o ubytování sociální

a zdravotní odbor, nikoliv majitel
ubytovny Vivek Ojha.
Nervozitě starousedlíků se orlovská tisková mluvčí ale nediví. Orlová-Poruba se totiž potýká s vysokou kriminalitou, lidé si stěžují na
již neúnosné soužití s obyvateli
zdevastovaných domů společnosti
RPG Byty.
„Město proto s firmou RPG jedná. Rádi bychom zkontrolovali,
kdo v domech bydlí a jestli v nich
náhodou není někdo, kdo tam
nemá co dělat. Kontrol by se účastnila také městská, státní a cizinecká policie či úředníci ze sociálního
odboru,“ dodává Nataša Cibulková.
Petra Bartíková

Na procházce V ubytovně v Orlové-Porubě většinou bydlí maminky s dětmi. Mezi lidmi se začala šířit fáma,
že se sem přestěhují Romové ze Šluknovska.
na úřad, že tady žádné nové přistěhovalce nechtějí,“ popisuje Cibulková. „Úředníci v té ubytovně byli
a zjistili, že tam žijí hlavně mladé
maminky s dětmi, které nemají
kam jít. V bytech bylo čisto a pořádek,“ podotýká mluvčí.
„Ubytovna je pro lidi, kteří se do-

Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

stali do svízelné životní situace. Je
především pro maminky s dětmi,
ale i starší obyvatele města. Všichni lidé jsou slušní a většina z nich
je z Orlové, jedna nebo dvě rodiny
k nám přišly z Karviné,“ prohlašuje majitel ubytovny Vivek Ojha. Parazitovat na sociálním systému
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Podnikatelé se inspirují
na hospodářském fóru

Nové stromy se jmenují
Štístko i Kuňkalka

Veřejná služba
definitivně končí

Část ulice Polní
je jednosměrná

V Českém Těšíně dnes začíná historicky první Přeshraniční hospodářské fórum. Má inspirovat především podnikatele. Fórum začíná přesně ve 12 hodin v Kulturním
a společenském středisku Střelnice. V multimediálním vystoupení
promluví i předseda Evropského
parlamentu Jerzy Buzek.
(btk)

Žáci ze skřečoňské školy v Bohumíně sázeli v zahradě školní družiny
pět stromů. Pojmenovali je Žabka,
Štístko či Kuňkalka. Další stromy
vysázejí zahradníci. Na obnovu zahrady přispěje Nadace ČEZ 144 tisíci korunami, menší část uhradí
město. Regenerace zeleně stojí téměř 200 tisíc korun.
(btk)

Veřejnou službu v Karviné ode
dneška nahradí veřejně prospěšné
práce. Zimní úklid město ale zajistí. „Třicet lidí z veřejně prospěšných prací bude pracovat celý týden osm hodin denně za minimální mzdu až do jara,“ uvedla tisková mluvčí Karviné Šárka Swiderová.
(btk)

Nejdůležitější cesta na sídlišti Svibice v Českém Těšíně je jednosměrná. „Změna zlepší parkování v motoristicky předimenzovaném sídlišti, zvýší průjezdnost autobusů
městské hromadné dopravy a vozidel integrovaného záchranného
systému,“ uvedla mluvčí Českého
Těšína Dorota Havlíková.
(btk)

Fórum čtenářů
Kde je ten pes zakopán?

ČTVRTEK 1. PROSINCE 2011
WWW.IDNES.CZ

názory z iDNES.cz, kráceno
či jinde, a vyjdete pár metrů nad
město, pak se nestačíte divit. Najednou dýcháte čistý vzduch
a celé okolí je pod tmavou poklicí
smogu. Zkuste se projít cestou na
Čantoryji, která tvoří hranici mezi
námi a Polskem. Polská strana je
na tom ještě hůře. Pak se naskýtá
další otázka. Kdo je větším znečišťovatelem, Mittal, nebo Třinec,
nebo snad Poláci?
Nejjednodušší je svést to na domkáře, že pálí nebezpečné odpady.

Vaším obejktivem Přinášíme fotky uživatelů serveru Rajce.net, který patří k největším fotoalbům na webu
Airsoftová bitva

Jistě že k tomu přispívají, ale kdysi
měli přece všichni stejné topení,
topilo se kaly, auta jezdila na olovnatý benzin, kolem bylo plno šachet, koksoven a gigantických železáren a hutí, a přesto nebyl nedýchatelný vzduch. Bydlím v Karviné 31 let a paměť mi ještě slouží,
stejně tak jako spoustě jiných obyvatel. To, co je v ovzduší posledních pár let, tady nikdy nebylo.
Takže kde je ten pes zakopán?!
Ludmila Hudecová, Karviná

Její účastníci se sešli v sobotu
26. listopadu v Ostravě-Hrabové,
aby v rámci hry hledali ukradené
dokumenty od NATO, které
odcizili němečtí překupníci pro
ruské žoldáky. Podle tohoto
scénáře pak probíhala celá akce
konaná v atraktivním prostředí
ostravské haldy.
2x foto: zizvo.rajce.net

INZERCE
 HAVÍŘOV
OD ELAN (v suterénu)

 KARVINÁ - NOVÉ MĚSTO
Tř. Osvobození 1764

 TŘINEC

Jablunkovská 410 (OC Slovan)

 ČESKÝ TĚÍN

Odboje 11 (Na náměstí)

SLEVA A

66 %

NA DALÍCH
6956
VÝROBKŮ !

56

cm
SLEVA

38 %

Pozor!
Na prodejnách
nabízíme
dárkové eky!
Výborný dárek!
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LED televizor,
22PFL3206
z řady 3000
H Ready Digital Crystal
HD
C
Clear, HDMI, tuner DVBT
T,USB (video, hudba, foto).
Lze vyuít jako PC monitor.

Celková cena

Akční MOC

5 032,-

4 999,+PHE 33,-

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

Zve všechny zájemce o studium na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se koná ve čtvrtek 12. ledna 2012
od 9.00 do 14.00 hod.
Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná
Více informací na: http://www.opf.slu.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!

