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Zprávy z měst
Krátce
BOHUMÍN

Nejhezčí dívka pojede
na zájezd do Londýna
Hledání Miss Bohumína pro příští
rok začalo. Dívky z Bohumína se
mohou přihlásit do konce prosince, finále se koná 9. dubna 2011.
Přihlásit se mohou dívky svobodné a bezdětné, k 1. lednu 2011
musí mít minimálně 16 a maximálně 23 let. Přihlášky získají v kině
nebo knihovně. Vítězka vyhraje zájezd do Londýna.
(btk)
TĚRLICKO

Starostou Těrlicka byl
zvolen Martin Polášek
Zastupitelé na prvním zasedání
zvolili obecní radu, starostu a jeho
zástupce. V čele Těrlicka stanul
Martin Polášek (NEZÁVISLÍ – Těrlická koalice), neuvolněným zástupcem je Josef Macura (Občané
pod Babí horou – SNK). Ustavující
zasedání Zastupitelstva obce Těrlicko se konalo v úterý odpoledne.
Politici zvolili také další tři členy
obecní rady.
(btk)
BOHUMÍN

Vánoční trhy začnou
na konci listopadu
Poštovní schránka pro Ježíška,
více než osmdesát stánků s ručně
vyráběným zbožím, ukázky řemesel a hudební vystoupení. Atmosféru blížících se Vánoc navodí vánoční trhy, které začínají 27. listopadu
na náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně. Vystoupí středověká skupina Calata, harmonikář Eda Rakus
a folklorní soubor Morava. Děti pobaví klauni, sněhulák František či
zvířátka z ostravské zoo.
(btk)
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Radnice Karvinska
ovládla oranžová,
místy s červenou
Důchodci, dělníci, policisté a úředníci – na Karvinsku je jich spousta. Podle
politologa rozhodlo takové složení obyvatelstva o vítězství ČSSD na Karvinsku.
„Touží po sociálních jistotách, proto volí levici,“ míní Tomáš Jarmara.
KARVINÁ Česká strana sociálně demokratická zvítězila v letošních
volbách do zastupitelstev ve všech
největších městech na Karvinsku.
V Karviné a Bohumíně bude
vládnout sama. V Havířově se spojila s komunisty, stejně jako v Orlové, kde tvoří koalici i s SNK ED
a Nezávislými. V Českém Těšíně
koalici ještě nemají.
Lidé v Moravskoslezském kraji
si oblíbili levici. Čím to je? „Ekonomickou krizí a tradicemi,“ myslí si
ostravská politoložka Jiřina Pavlíková.
A politolog Tomáš Jarmara ji doplňuje: „O vítězství ČSSD na Karvinsku rozhodlo sociální složení
obyvatelstva,“ říká Jarmara jednoznačně.
„Na Karvinsku je velké procento
důchodců, kteří touží po sociálních jistotách a pravidelně volí levici. Podle průzkumu akademie věd
velké procento voličů byli lidé, kteří pracovali v dělnických profesích
nebo na pozicích státních zaměstnanců – policisté a úředníci – to

FAKTA

Oranžové Karvinsko
Ve všech velkých městech na
Karvinsku zvítězila v letošních
volbách do zastupitelstev Česká
strana sociálně demokratická.
V Karviné a Bohumíně bude
vládnout sama. V Havířově se
spojila s KSČM, v Orlové s KSČM,
SNK ED a Nezávislými. V Českém
Těšíně ještě nemají jasno.

jsou obvykle voliči sociální demokracie,“ vysvětluje Jarmara.
Dá se od nových zastupitelstev
očekávat, že do města vnesou
něco nového? „Každé zastupitelstvo se samozřejmě bude snažit
pokračovat v rozjetých projektech
a budou řešit lokální problémy,“
míní politoložka Pavlíková. Nakolik budou zastupitelstva jiná, to si
netroufá tvrdit.
V Bohumíně a Karviné zvítězila
ČSSD s přehledem. Ve městech

bude vládnout sama. Jak uvedl starosta Bohumína Petr Vícha, podpora ČSSD ze strany lidí i letos vzrostla, proto berou sociální demokraté
plnou odpovědnost na sebe a ve
vedení města zůstanou sami.
„Je to velmi riskantní,“ hodnotí
chování ČSSD v Karviné a Bohumíně politolog Jarmara.
„Pokud chce strana vládnout
sama, má všechny výhody, ale
také se jí to může vymstít. Obecně
je rozumné zatáhnout do vedení
města ještě někoho. Jinak hrozí, že
za všechny průšvihy může jediná
strana,“ míní Tomáš Jarmara. Podle něj je zajímavé, že ČSSD nakonec nahradila KSČM, která mívala
na Karvinsku lepší volební výsledky. „Možná je tam méně důchodců a zvýšil se počet státních zaměstnanců, kteří volí ČSSD spíš
než KSČM,“ uzavírá politolog.
Petra Bartíková

Svátky se blíží, ač je teprve listopad

Karvinou už zdobí vánoční osvětlení
Hvězdy, vločky, půlměsíce. Vánoční symboly a řetězy zaměstnanci
města postupně vyvěsí na stožáry veřejného osvětlení a stromy. Žárovky se rozsvítí i na dvanáct metrů vysokém stříbrném smrku, který město nechá dovézt z Dobré na Frýdecko-Místecku. Výzdoba by měla být
hotová do pátku 3. prosince. Stojí zhruba půl milionu korun.
(btk)

V čem podle vás spočívá úspěch
sociální demokracie na Karvinsku?
Pište na: redova@mfdnes.cz

Zaměstnanci města zdobí Karvinou vánočními dekoracemi
Foto: Adolf Horsinka, MF DNES

Disky by neměly převálcovat knihy
» Studenti píší noviny Seriál MF DNES, ve kterém středoškoláci reagují na současné problémy
Knihy se odjakživa považují za
zdroj učení a moudrosti. Některé
přinášejí zábavu, jiné pocity jako
vzrušení, nebo napětí.
Je všeobecně známo, že kniha
nás dokáže svým způsobem i vychovat. Jak? Položte pár otázek člověku, který čte. Poté to samé proveďte i u osoby, která četbě příliš
neholduje. Garantuji vám určitý
rozdíl. Ať už se to týká vyjadřování,
nebo myšlení. Horlivý čtenář mající bohatou slovní zásobu odpovídá mnohem kultivovaněji, je znát
určitá inteligence.
Samozřejmě je třeba, aby byly
děti v útlém věku seznamovány
s obrázkovými knížkami, aby si navykly, že knihy jsou krásná věc a je
potřeba si jich vážit.
Osobně mám ke knížkám velice
kladný vztah. Odmalička mi rodiče četli před spaním a já si díky
tomu oblíbila mnoho klasických
českých i cizích pohádek, jako byla
Honzíkova cesta, Neználek nebo
Kocour Mikeš.
Později jsem si samozřejmě
také prožila to své „potterovské“
období, ale to mě brzy přešlo. Stačila jsem přečíst první čtyři díly –
a to mi stačilo k tomu, abych si

mohla udělat obrázek o celém
díle. Ne, že by mě Harry neokouzlil, to snad skoro každého v mém
věku, ale raději čtu něco, co není
až tak známé, ráda objevuji nové
spisovatele, nové žánry. A Harry
Potter se svými přáteli už byla hodně „profláknutá“ záležitost.

„Je smutné, že v dnešní
době se čte pořád méně.
Ti menší se zabývají
počítačovými hrami,
starší nemají čas.“
Před několika lety mě ohromil
anglický spisovatel Dan Brown,
pro veřejnost znám jako autor Šifry mistra Leonarda. Přečetla jsem
všechny jeho knihy a jeho díla
o pěti stech stránkách jsem dokázala přelouskat za pouhé dva dny.
Andělé a Démoni nebo Ztracený
symbol, to jsou dokonale promyšlené a složité kousky, k jejichž vytvoření musel mít autor obrovskou škálu znalostí.
Je smutné, že v dnešní době se
čte pořád a pořád méně. Ti menší

se zabývají spíše počítačovými hrami, ti starší na to zase nemají čas.
I když, to jsou jen výmluvy...
Pro mě byly vždycky knížky příjemná záležitost, člověk si může
rozvíjet fantazii, prohlubuje si znalosti, nebo jen pohodlně relaxuje
u nějaké té červené knihovny.
A právě proto nechápu, když někdo tvrdí, že viděl všechny díly Harryho Pottera, nebo Pána prstenů –
a vnímá to, jako že je „přečetl“. Pro
ty už bude Harry navždy Daniel
Radcliffe a Frodo Pytlík zase Elijah
Wood. A tady jsou tito „čtenáři“
ochuzeni o zapojení fantazie a vytvoření si svého příběhu. Já jsem
se při sledování filmu občas přistihla, jak si říkám, že to takhle přece vůbec nebylo!
Dnešní malé děti jsou oblbovány nesmyslnými americkými pohádkami, ve kterých se nejen mluví vulgárně, ale běžně se zabíjí,
mlátí. Přijde vám to normální? Z jejich hlav již vymizely i klasické české večerníčky – a ty dnešní podle
mého nestojí za nic.
A proto si knížek važme a nenechme je převálcovat nějakými
disky!
Hana Pituchová,
Gymnázium a SOŠ Frýdek-Místek

Vaším objektivem Fotografie uživatelů největšího internetového fotoalba u nás rajce.net

S úlovky Na konci října se uskutečnil výlov rybníka Nezmar
v Dolním Benešově.

Foto: rfoto.rajce.net

Vyuijte anci a uetřete své peníze!

O

d 4. října, kdy největí český touroperátor na chorvatský Jadran VÍTKOVICE TOURS
začal prodej letních zájezdů do Chorvatska na léto 2011, ji stovky lidí vyuily anci
koupit si svou letní dovolenou
v Chorvatsku z katalogu Mimo- Tip na dovolenou 2011:
řádných slev Jadran 2011 se sle- All inclusive Neptun Klub
vou a 20 % za včasný nákup.
hotel Labineca , Gradac
etří tak své peníze a navíc
mají výhodu vybrat si ty nejlepí termíny pobytu v novém
All inclusive Neptun Klubu
v hotelu Labineca v Gradacu
na Makarské riviéře.

Rezervujte ihned na ww.ckvt.cz, nebo volejte 59 666 40 40.

