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

Zprávy z měst

Týden čtení
dětem odstartuje
Farna i Nohavica
ČESKÝ TĚŠÍN (ama) Divadlem, výtvarnými dílnami, vystoupeními
známých osobností – tím vším odstartuje ve středu 1. června v Českém Těšíně 1. Mezinárodní týden
čtení dětem.
Město na česko-polském pomezí se v ten den promění v dějiště
pestrého a zábavného programu
pro malé i velké. Odehrávat se
bude na náměstí, v čítárně a literární kavárně Noiva či třeba v Těšínském divadle. Mezi osobnostmi,
které se představí, nebudou chybět Jaromír Nohavica, Ewa Farna,
Michal Viewegh ani Bolek Polívka.
Středeční slavnostní inaugurace
odstartuje v Česku a Polsku sedmidenní seriál autorských čtení, besed nebo třeba přednášek, které
budou věnovány především dětem. Pořadatelé 1. Mezinárodního
týdne čtení dětem ze společností
Celé Česko čte dětem a Cała Polska Czyta Dzieciom by byli rádi,
kdyby se akce stala každoroční tradicí. Detaily o Týdnu čtení jsou na
webu www.celeceskoctedetem.cz.
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Slyšíte šelest orlích
křídel? Schyluje se
k opravě náměstí
ORLOVÁ Jsou tady dvě náměstí. Jedno v samotném srdci staré části Orlové, které je zrekonstruované, ale
lidé tam téměř nejsou. Druhé v
nové části města s obrovským sídlištěm a množstvím obyvatel, ale náměstí jako by tam nebylo, lidé tam
nechodí.
„Sídliště v Orlové-Lutyni má pět
částí, každé má svou školu, školku,
nákupní středisko, ale náměstí je
staré. Je tady pouze jakási betonová
plocha mezi městským úřadem a
obchodním domem Prior,“ popisuje mluvčí Orlové Nataša Cibulková.
Vedení města v čele se starostou Jiřím Michalíkem proto před čtyřmi
lety požádalo stát, aby financoval
úpravy betonové plochy s cílem vy-

budovat zde nové centrum města.
Výsledek? Stát peníze městu slíbil. Z
betonové plochy, které se říká náměstí 28. října, by se tak brzy mohlo

„Je tam spojení s historií
města. Orlici máme také
ve znaku.“
Nataša Cibulková,
tisková mluvčí Orlové
stát nové centrum města – s lavičkami, stromy, kavárnami, malými obchody a kašnou s motivem orla. Ten
má pro město hlubší význam. „Je
tam spojení s historií města. Orlici

máme také ve znaku,“ vysvětluje Cibulková. Peníze od státu musí být vynaloženy na překládky sítí, kabelů,
podzemní parkoviště pro sto aut
a povrch náměstí. „Předpokládané
náklady na vybudování podzemní
části náměstí včetně povrchové
úpravy jsou odhadovány na 200 milionů korun,“ sděluje mluvčí.
Autory architektonického návrhu
náměstí v Orlové jsou studenti z brněnské univerzity. Na návrhu spolupracovali s budoucími architekty ze
Švýcarska.
„Očekáváme, že za šest či sedm
měsíců bude vydáno stavební povolení a ministerstvo financí vyhlásí
soutěž na realizaci stavby podzemní části budoucího náměstí. Na to

HAVÍŘOV

KARVINÁ

Bývalá úřednice vydala
sbírku dětských říkadel

Sympozium zavede lidi
do mořského světa

Děti si zařádí s hasiči,
zazpívá jim Miro Šmajda

PŘEDPLATNÉ 225 555 522

Říkadla aneb Barevný svět kolem
nás. To je název nové sbírky říkadel Vlasty Šimkové ze Starého Bohumína. Jednasedmdesátiletá, stále vitální autorka dřív pracovala
jako úřednice. Nynější knížka je už
její třetí. Říkadla, která obsahuje,
napsala autorka před lety pro vnučku. Knihu si lze objednat na e-mailu simk.vlasta@seznam.cz. (ama)

Třetí ročník řezbářského sympozia
Havířovská lípa s novou tváří startuje dnes v Havířově. Řezbáři budou tentokrát tvořit díla na téma
mořský svět. Do prostředí moří
a oceánů malé i velké Havířovany
zavede i doprovodný program. Ten
nabídne soutěže i výtvarné dílny.
Sympozium vyvrcholí 1. června. Zakončí ho oslava Dne dětí.
(ama)

Děti z Karviné si v neděli 29. května
užijí už třetí velký dětský den. Ten
letošní se odehraje na Masarykově
náměstí od 14 hodin. Děti čekají
atrakce a soutěže v hasičském duchu. K vidění budou mimo jiné
ukázky zásahu dobrovolných hasičů. Okolo 17 hodin zazpívá Miro
Šmajda, děti potěší i Majda z Kouzelné školky.
(ama)

Fórum čtenářů

výběr z názorů, kráceno

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Za zastávku stojí také
Kružberk

Bydlím v domku
a nelituju

» Ad: Zastavte se na chvíli

» Ad: Nové byty v centru Ostravy

Mám pro vás tip na další zajímavé
místo, kde se vyplatí zastavit. Jedná se o obec Kružberk, na jejímž
začátku ve směru od Jánských
Koupelí, respektive od Budišova,
je vedle silnice Rybářská Bašta a lanové centrum. Vše velmi pěkné,
nádherné chovné rybníky, kde si
třeba sami můžete nachytat pstruhy, nechat si je rovnou připravit,
nebo si objednat hotové ryby nejrůznějších typů. Velmi klidné
a pěkné posezení, zvláště v horkých dnech a s dětmi.
T.Rozsíval, Opava

S cenami bytů je to tak, že jsme si
raději nechali postavit malý domek na velkém pozemku v Ostravě a vyšlo nás to levněji než nový
byt, kde je stejně hned za zdí cizí
člověk. Snídaně a večeře na terase
jsou skvělé, prostředí moc pěkné
a na tramvaj je to 15 minut chůze.
Tak proč drahý byt?
Je pravda, že někdo žije v bytě rád,
třeba proto, že nechce sekat trávu,
to je docela možné. Taky je potíž
sehnat pozemek, část lidí to od
stavby odradí.
Sincos

Vizualizace Dominantou náměstí by měla být kašna se symbolem
města – orlem, vlevo je vidět věž radnice se zvonkohrou.
naváže úprava povrchu,“ říká starosta Orlové Jiří Michalík. Stavba by
mohla být zahájena už příští rok na
jaře.
Město plánuje, že na novém náměstí zároveň vybuduje dva polyfunkční domy – v přízemí by byly kavárny a obchody, ve vyšších patrech
by mohly být byty.
Třípatrové domy by stály na
obou stranách náměstí. „První polyfunkční dům by měl náměstí uzavírat od rušné Masarykovy třídy, druhý zase z protilehlé strany,“ dodává
tisková mluvčí.
Starosta Jiří Michalík je návrhem
náměstí nadšený. „Mohlo by být
chloubou Orlové,“ uzavírá.
Petra Bartíková

Repro: Archiv

FAKTA

Orel v centru Orlové
Historie města začíná legendou.
Ve 12. století se vypravila lovecká
družina v čele s knížetem do
hlubokých hvozdů. S lovci vyjela
i těhotná kněžna Ludmila.
Uprostřed honu kníže rozhodl, že si
všichni odpočinou. Pouze šelest
křídel orlů rušil jejich klid.
Tu se na korunu dubu snesl orel
a k nohám těhotné kněžny upustil
svůj úlovek. Žena se lekla a na
místě porodila syna. Na paměť této
události dal zde kníže postavit kapli
a založil ves s názvem Orlová.
Zdroj: www.hornicky-klub.info

Zájem o prohlídky šikmého
kostela roste, budou častěji

BOHUMÍN
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Orlová se po desítkách let dočká nového centra města – s kašnou s motivem orla,
lavičkami, kavárnami, obchody. Pod zemí by mělo být parkoviště pro stovku aut.
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KARVINÁ (ama) „Jak asi vypadá
uvnitř?“ zajímá stovky lidí při pohledu na šikmý barokní kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.
Zájem o prohlídku unikátní památky roste. Zástupci města ve
spolupráci s vlastníkem kostela,
římskokatolickou farností, se proto rozhodli, že četnost prohlídek
chrámu rozšíří. „Začíná se už první červnový víkend – tedy v sobotu

4. června. Prohlídky budou pokračovat vždy o víkendech až do
4. září. Soboty od 10 do 17 hodin
a neděle od 11 do 17 hodin,“ říká
mluvčí Karviné Šárka Swiderová.
Zájemci o prohlídku dostanou na
místě informace o kostele a propagační materiály města s nabídkou
dalších turistických cílů v Karviné.
Budou si také moci koupit třeba
sběratelskou turistickou známku
s kostelem a pohlednice města.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů internetového serveru rajce.net, který patří k nejnavštěvovanějším fotoalbům na internetu u nás

Sjezd Moravice Nádherný sobotní letní den byl přímo
stvořený pro výlet pěšky, na kole nebo lodí, my jsme se
vydali po řece Moravici z Vítkova do Anina údolí.
2x foto: jprusek.rajce.net

INZERCE

4. a 5. června
v 2011

Finance a peníze

Generální partner

Nabízíme až 10 000 Kč za kontakt na člověka, který chce i větší půjčku, ručení bytem, domem, chatou atd.. Záruka, že u nás
na ulici neskončí. T: 777 868 403

Letiště
ště Pardu
Pardubice

AVIATICKÁ POUŤ
Největší letecká událost
100 let od přeletu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy
LETECKÝ DÁREK ZDARMA pro každého, kdo v den akce u prezentačního stánku Sdružení AP předloží platnou vstupenku zakoupenou v předprodeji.

www.aviatickapout.cz

Hlavní partneři

Předprodej vstupenek na www.ticket-art.cz a www.ticketportal.cz

Koupím
Hlavní mediální partneři

Nemovitosti-prodej
Prodám chatu v obci Dlouhá Stráň, 200 m
od přehrady Slezská Harta.Tel.:732 530 076

Nemovitosti-koupě
Nabízíme až 10 000 Kč za kontakt na majitele prodávajícího byt, dům, chalupu, chatu,
stav. pozemek. REX reality, T: 777 868 403

OBRAZY A STAROŽITNOSTI
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI
Aukční síň, Galerie Národní 25
Národní 25 (Palác metro), Praha 1

%

Přijedeme kamkoli v ČR

224 236 380, 737 571 660

Předplaťte si už dnes
a využijte jistoty spolehlivého
doručení vašich novin.

www.galerie-narodni.cz

Koupím knižní pozůstalost. Tel. 558 638 668

Zvířata
Akce! Krůty, kuřice, housata, husokačata a
káčata. Lindovský, Děhylov T: 606 819 749

Cestování a rekreace
Luhačovice - levné ubyt. u kolonády, krásný
pokoj s přísluš., výtah, balkon. T: 773260369

infolinka
225 555 522

