
SOBOTA 21. LEDNA 2012
WWW.IDNES.CZ4 B kraj moravskoslezský

Bílovec
KINO RADOST
Pivovarská 20, tel. 556 412 276
Auta 2 17.00

Bohumín
KINO K3
Studentská 781, tel. 596 012 124
Happy Feet 2 SO 16.30
Muži, kteří nenávidí ženy 19.00

Bruntál
KINO CENTRUM
Jesenická 1, tel. 775 954 202
Happy Feet 2 15.30
Láska je láska 17.30, 20.00
Nákaza 18.30

Bystřice nad Olší
KINO
Č. p. 276, tel. 558 340 327
Melancholia SO 19.30
Půlnoc v Paříži NE 18.00

Český Těšín
KINO CENTRAL
Štefánikova 27, tel. 558 711 106
Poupata 19.00

Frýdek-Místek
NOVÁ SCÉNA VLAST
Hlavní 112, tel. 558 438 083
Happy Feet 2 17.00

Láska je láska 19.00

Havířov
KINO ÚSVIT
Dlouhá 46A, tel. 596 411 277
Rio 15.30
Mistrovský plán 17.45, 20.00

Jablunkov
KINO MÍR
Dukelská 144, tel 558 340 625
Dům NE 17.00, 19.30

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002
Saxána a Lexikon kouzel SO 17.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061
Velká vánoční jízda 15.30, 17.45
Muži v naději 20.00

Kopřivnice
KINO PULS
Obránců míru 368, tel. 556 821 415
Happy Feet 2 15.00
Láska je láska NE 18.00
Kazatel Kalašnikov NE 20.00

Krnov
KINO MÍR 70
nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Happy Feet 2 15.45
Happy Feet 2 17.45
Láska je láska 20.00

Nový Jičín
KINO KVĚTEN
Havlíčkova 6, tel. 556 709 128
Happy, Happy 16.00
Underworld: Probuzení 18.00, 20.00

BIOGRAF ARTEFAKT
Slovanská 3, tel. 556 709 128
Bělehradský fantom SO 20.00

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

Orlová
KINO VESMÍR
Kpt. Jaroše 794, tel. 596 511 931
Pásmo pohádek 10.00, 15.30
Mission: Impossible – Ghost Protocol

17.45, 20.00

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

KINO LUNA
Výškovická 113, tel. 596 751 712
Happy Feet 2 15.30
Láska je láska 17.30
Kazatel Kalašnikov 19.45

Pásmo pohádek NE 10.00

MINIKINOKAVÁRNA
Kostelní 3, tel. 599 527 851
Alvin a Chipmunkové 3 15.00
Lovci hlav 17.00, 19.30

MULTIKINO CINESTAR
Novinářská 6c, tel. 595 699 989
Muži, kteří nenávidí ženy

14.00, 17.15, 20.30
Labyrint 14.20
Sherlock Holmes: Hra stínů

14.45, 17.30, 18.30, 20.15, 21.15
Perfect Days – I ženy mají své dny 16.00
Underworld: Probuzení

16.30, 17.20, 18.40, 19.20, 20.50, 21.20
Děti moje 18.20, 20.50
Love 19.00, 21.00
Happy Feet 2
11.45, 12.00, 12.30, 14.00, 14.40, 16.15, 16.50

Kocour v botách SO 12.00, 12.10, 12.40
14.00, NE 12.00, 12.10, 12.40

Alvin a Chipmunkové 3 13.20, 15.20
Láska je láska 13.20, 15.45, 18.10, 20.30

Štramberk
KINO
Náměstí 10, tel. 556 812 085
Johnny English se vrací NE 18.30

Třinec
KINO KOSMOS
Dukelská 6, tel. 558 331 727
Happy Feet 2 15.00, 17.30
Láska je láska 20.00

BRUNTÁL

Anketa zjišťovala, jak
lidé chtějí zlepšit sídliště
Opravit chodníky, vybudovat nová
parkovací stání, zlepšit vzhled pro-
storu kašny v Cihelní ulici. To jsou
některé z požadavků lidí na obno-
vu bruntálského sídliště Dolní. Vy-
plynulo to z ankety, kterou uspořá-
dalo město se studenty Střední
průmyslové školy Bruntál. Ti vyzví-
dali, jak by lidé chtěli sídliště změ-
nit. Radnice chystá projekt opravy
sídliště, na který touží získat dota-
ci od státu, a chce do něj zapraco-
vat i požadavky lidí. V anketě odpo-
vídalo 240 z více než pěti tisíc oby-
vatel sídliště. (ama)

RÝMAŘOV

Ochutnejte borůvkové
koláče, zvali úředníci
Na Rýmařovsko zvali v posledních
dnech návštěvníky zástupci rýma-
řovské radnice i zdejšího informač-
ního centra. Představili se na vele-
trhu Regiontour v Brně. „Pro ná-
vštěvníky veletrhu jsme měli při-
praveny propagační materiály, kte-
ré ukazují možnosti turistického
nebo sportovního vyžití. Lidé se
hodně ptali třeba na lyžařské mož-
nosti. Kromě informací jsme nabí-
zeli například také výborné domá-
cí borůvkové koláče,“ uvedla ředi-
telka Informačního centra Rýma-
řov Lenka Baborovská. (ama)

BRUNTÁL

Přispějte do tomboly,
vyzývá město firmy
Známé plesové hity v podání sku-
piny Impuls, cimbálovku i diskoté-
kové skladby si užijí návštěvníci
městského plesu v Bruntále. Ten
letošní bude v sobotu 25. února ve
velkém sále Společenského domu.
„Tak jako každý rok je pro návštěv-
níky plesu připravena bohatá tom-
bola. Pokud mají zájem podnikate-
lé z města o své zviditelnění, mo-
hou do ní darovat věcné dary,“ in-
formují zástupci radnice. Dárky
mohou zájemci přinášet na sekre-
tariát radnice nebo přímo do diva-
dla. (ama)

MALÁ MORÁVKA

Bezdomovec napadl
svého známého vidlemi
S poraněným břichem skončil čty-
řiašedesátiletý bezdomovec
v Malé Morávce. V úterý ho napadl
jeho sedmatřicetiletý známý. Ten
u něj podle policie chtěl jen chvíli
počkat. Vzápětí se ho ale pokusil
bezdůvodně píchnout vidlemi do
hlavy. Poškozený útok vykryl, ale
i tak ho píchnul do břicha. Policis-
té, kteří přijeli na místo, zjistili, že
oba muži jsou opilí. Záchranáři
museli napadeného muže převézt
do nemocnice. Útočníka policisté
zadrželi a obvinili. Hrozí mu až de-
set let vězení. (ama)

Tanec jeřábů
V Opavě na místě bývalého
pivovaru, na staveništi
budoucího obchodního centra,
vyrostlo postupně pět velkých
jeřábů a výrazně tak pozměnilo
panorama města.

VRBNO POD PRADĚDEM Třiapadesá-
tiletý Lubomír Ušela seděl u počíta-
če, když ucítil kouř.

Bylo krátce před osmou večer.
Sobota 14. ledna.

„Otevřel jsem dveře – a proti mě
se vyvalil černý hustý dým. Lokl
jsem si ho. Bylo to nepříjemné.
Rychle jsem dveře zase zabouchl
a běžel na balkon,“ vzpomíná
muž, který už tři roky žije v jedné
z garsonek bytového domu v ulici
Krejčího ve Vrbně pod Pradědem.

Ve chvíli, kdy stál na
balkoně svého bytu ve
třetím patře, přemýš-
lel o tom, jestli je mož-
né kouřem seběhnout
dolů. „Říkal jsem si: na
jedno nadechnutí to
dolů nezvládnu. A kdy-
bych musel ten hustý
dým vdechnout ještě jednou, moh-
lo by to se mnou seknout.“

Úvahy ale ukončila rána. Hasiči
vyrazili dveře. „Opusťte byt!“ slyšel
muž, který stihl popadnout jen ba-
ťoh a do něj dát jedny rifle. V zadní
kapse kalhot měl doklady.

Před domem bylo v tu chvíli
hodně lidí. Někteří měli na sobě
jen pyžamo a přes něj přehozenou
bundu. Na nohou papuče.

„Od začátku to bylo organizova-
né. Bylo tu několik jednotek hasičů,
policisté, zástupci vedení města. Ti
nám řekli, ať jdeme do školní jídel-
ny, že nám tam dají pokyny, kde do-
staneme azyl,“ vzpomíná Lubomír
Ušela. Je jedním ze čtyřiceti obyva-
tel domu, které sobotní požár posti-

hl nejvíc. Přišel skoro o všechno.
„Zůstalo mi jen pár osobních věcí,
ale většinu jsem musel vyhodit,
bylo to promočené,“ líčí.

Požár vypukl v sobotu před os-
mou hodinou v jednom z bytů ve
třetím patře. Důchodce, který zde
bydlel, uhořel.

Ačkoli plameny nejvíc poškodi-
ly byty ve třetím a čtvrtém patře ho-
řící části domu, hasiči a policisté
museli evakuovat všechny obyvate-
le. I ty, kteří bydlí v druhém, méně

poškozeném vchodu
bytovky, která má spo-
lečnou kotelnu i spo-
lečný rozvod elektřiny
a vody.

Evakuovaní neskon-
čili bez střechy nad hla-
vou. Mnozí odešli k pří-
buzným a známým.

Těm, kteří sami azyl nenašli, zajisti-
li ubytování zástupci radnice. Lubo-
mír Ušela teď dočasně bydlí v Penzi-
onu Praděd. „Chtěl bych moc podě-
kovat starostce i dalším členům ve-
dení města, hasičům i personálu
Penzionu Praděd,“ říká.

Město hned minulý víkend vy-
psalo sbírku na pomoc postiže-
ným požárem. Setkalo se s vstříc-
ností lidí, kteří obyvatelům vyhoře-
lého domu věnovali oblečení a dal-
ší potřebné věci. „V tuto chvíli jsou
pro postižené obyvatele nejpotřeb-
nější peníze, ale třeba taky elektro-
nika – od televizí po mikrovlnné
trouby,“ říká starostka Vrbna pod
Pradědem Helena Kudelová.

Markéta Radová

Ten sobotní večer zprvu vypadal jako každý jiný.
Pak ale vypuklo drama. Bytový dům v ulici Krejčího
ve Vrbně pod Pradědem zaplnil dým a plameny. Lidé
museli pryč. Mnozí z nich kvůli ohni přišli o všechno.

Zprávy z měst

FAKTA

Jak pomoci lidem,
které postihl požár
Postižené rodiny teď uvítají hlavně
finanční pomoc. Peníze můžete
posílat na účet 1720771/0100,
k němuž patří variabilní symbol
1414, lze je ale i osobně složit
do pokladny na radnici ve Vrbně.

Humanitární sbírka Oděvy,
povlečení, kosmetiku, nádobí.
To všechno darovali lidé
obyvatelům bytů postižených
požárem. Na snímku dole je
Lubomír Ušela, který v domě
v ulici Krejčího bydlí.

2x foto: Alexandr Satinský, MF DNES

Kina Nový český film Láska je láska v bruntálském Centru

Krátce

Podvečer Pět jeřábů na jednom staveništi je docela rarita, a tak jsem je
několikrát „cvaknul“. 4x foto: mols195.rajce.net

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Markétě Radové
(marketa.radova@mfdnes.cz), tel.: 558
959 238.
» Inzertní poradce pro Bruntálsko
je Tomáš Brada (tomas.brada@
mafra.cz, tel.: 734 517 252)

pondělí: Opava, Hlučín,
Hradec nad Moravicí, Vítkov

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

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.

„Zůstalo mi jen
pár osobních věcí,
ale většinu jsem
musel vyhodit,
bylo to
promočené.“
Lubomír Ušela

KRNOV (ama) Cesta do školy a ze
školy je pro krnovské děti opět bez-
pečnější.

Na frekventované přechody pro
chodce poblíž škol se po pětitýden-
ní pauze způsobené převedením
institutu veřejné služby z obcí na
úřady práce vrátili jejich strážci.
„O obnovení funkce strážců pře-
chodů jsme usilovali kvůli zajiště-
ní bezpečnosti dětí a silničního
provozu,“ řekla starostka Alena
Krušinová. Úlohu strážců přecho-
dů přijalo dvanáct lidí, kteří ji už
dřív dělali a jsou pro ni proškoleni.

„Potěšilo mě, že když jsme si je
sezvali a nabídli jim tuto možnost,
neváhali ani na okamžik a v nejbliž-
ším možném termínu, tedy od
9. ledna, nastoupili,“ dodala sta-
rostka. Veřejnou službu od 1. led-
na řeší úřady práce. Zcela se změ-
nila její filozofie. Dříve se lidem,
kteří si odpracovali veřejnou služ-
bu, zvýšila v následujícím měsíci
sociální dávka. Dnes hrozí uchaze-
či o zaměstnání vedenému v evi-
denci úřadu práce nepřetržitě déle
než dva měsíce, že bude z eviden-
ce na půl roku vyřazen. A to tehdy,
když odmítne veřejnou službu bez
vážného důvodu vykonávat.

Na krnovskou radnici se mo-
mentálně obrací spousta lidí s žá-
dostí o veřejnou službu. Úředníci
proto zařídili schůzku zástupců
úřadu práce s pracovníky měst-
ských společností. Požádali je, zda
by nevyužili zájmu lidí a nenašli
pro ně odpovídající práci.

K základním
školám se opět
vrátili strážci
přechodů

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Neštěstí obyvatel vyhořelého
domu vzbudilo vlnu solidarity


