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Na Štědrý večer
opět všichni spolu

Společné Štědrovečerní
setkání se již tradičně usku-
teční na náměstí T. G. Masa-
ryka v pondělí 24. prosince
od 21.30 hodin.

Připravena bude teplá me-
dovina, svařák, ale i teplý čaj.
Společné setkání a přání krás-
ných vánočních svátků a No-
vého roku doplní známé vá-
noční skladby v podání Anny
Martuškové, operní sólistky.
Ve druhé části večera si koledy
zazpíváme všichni. Připraveno
je vánoční karaoke i s projekcí
textů osmi nejznámějších ko-
led. Komu se nebude chtít zpí-
vat, může si třeba poslechnout
folklorní soubor Olšina. (kab)

Klidné Vánoce 
a š�astný Nový rok

Vážíme si vaší přízně i důvě-
ry v objektivitu městských no-
vin. Po celý rok jsme se snažili
vás informovat o všem, co se 
v našem městě děje. Drobnými
činy jsme společně přispívali 
k jeho dalšímu zkrášlování.

Všem občanům našeho hez-
kého města přejeme, aby po-
slední sváteční dny roku 2007
prožili v kruhu svých nejbliž-
ších a dobrých přátel. Pro příš-
tí rok máme snad společná
přání, aby se nám vedlo ještě
lépe, aby nás neopouštěla víra
ve vše dobré a spravedlivé. 
K tomu potřebujeme pevné
zdraví a malou dávku štěstí.
Vše ostatní záleží na nás sa-
motných. Redakce OKA

Vánoce jsou svátky klidu a míru a se
závěrem roku přichází obvykle i bilanco-
vání uplynulého období. Jaký tedy byl
rok 2007 z pohledu města Bohumína?

Byl to opravdu výjimečný rok. Historicky
výbornou dopravní polohu města podtrhla
stavba dálnice, jejíž první úsek byl v prosinci
otevřen. Po rekonstrukci železniční stani-
ce je to další mnohamiliardová investice
do města. Již nyní cítíme vzrůstající zájem
investorů a podnikatelů o Bohumín.

Snad i tento faktor má vliv na zaměst-
nanost, ale především výborně fungující
tradiční velké bohumínské podniky způ-
sobily, že jsme se v listopadu dostali na hra-
nici 10% nezaměstnanosti, což je o 3,5 %
lepší, než výsledek okresu Karviná, a po-
kles o 8,5 % za poslední 4 roky je úžasný.
Přispíváme jistě i my rekordním zaměst-
náváním tzv. veřejně prospěšných pracov-
níků. Není to povzbudivá zpráva?

Jestliže investice státu byly v tomto roce
mnohamiliardové, pak rekordních 250

milionů městských investic Bohumín ve
své historii také nikdy nepamatuje. A to
ani při stavbě čistírny odpadních vod v ro-
ce 1997, ani při stavbě aquacentra v roce
2005. Jen málokdo si dokáže představit,
jak náročná práce musela proběhnout při

jejich realizaci a téměř nikdo neví, oč 
náročnější a delší je dnes jejich příprava.
Ta probíhala již v minulých letech.

Dokončení 86 bytů v bývalém hote-
lovém domě je rovněž něčím symbolické.

(Dokončení na str. 3)

Foto: Štefan Špic

Vánoční slovo starosty města
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▲ Zastupitelé se 12. prosince sešli letos naposled. Foto: František Krejzek

■ Z ulice Petra Cingra bude
dobrá adresa
Dva domy na ulici Petra Cin-

gra, číslo popisné 315 a 316,
dostanou nového majitele.
Soukromý investor z těchto
objektů vybuduje bytové do-
my s byty první kategorie včet-
ně zeleně, odpočinkové části,
parkovacích stání, dětského
koutku a podobně. Město vy-

Informace z jednání městských orgánů

Poslední letošní jednání zastupitelstva
Bez jednoho omluveného zastupitele se v kompletním slože-

ní sešlo na posledním letošním zasedání zastupitelstvo města.
Na pořadu jednání byl 12. prosince rozpočet města na rok
2008 nebo rozhodnutí o prodeji domů na ulici Petra Cingra.

hlásí na prodej domů veřejnou
nabídku s řadou podmínek,
které se stanoví, a ty bude mu-
set případný investor beze
zbytku splnit.

■ Strategický plán rozvoje
města do roku 2020
Město má schválený aktua-

lizovaný strategický plán na
období třinácti let. Dokument
sestává z vize, situační analýzy,
analýzy silných a slabých strá-
nek, příležitostí a ohrožení 
a aktualizovaných cílů a opat-
ření v mnoha oblastech. Jsou
to doprava, podnikání a za-
městnanost, životní prostředí,
bydlení, vzdělávání, kultura,

sport a volný čas, sociální a zdra-
votní péče, bezpečnost, vzhled
města a podpora cestovního
ruchu, propagace města a vzta-
hy k veřejnosti. Zpracovává
rovněž akční plán, ve kterém
budou cíle a opatření rozpra-
covány do konkrétních úkolů 
s uvedením zodpovědnosti, ter-
mínů, předpokládaných nákla-
dů a zdrojů na období dvou let.

■ Hasiči z Kopytova 
jsou další jednotkou 
Jednání schválilo ustavení

nové, samostatné jednotky
sboru dobrovolných hasičů.
Po deseti letech své existence
se družstvo Kopytova tímto
dnem stalo jednotkou se všemi
právy a povinnostmi z toho
vyplývajícími. Mladí hasiči tak
byli odměněni za svou aktivi-
tu, obětavost a péči o výchovu
mladého hasičského dorostu.

■ Ulice Na Chodníku 
byla zrušena
Zrušení se týká samozřejmě

pouze názvu ulice v městské
části Šunychl. Zastupitelé od-

souhlasili jeho zrušení, protože
trvalé bydliště zde měli evidová-
no pouze tři občané v čp. 460.
Ostatní sousedé v domech ma-
jí trvalý pobyt na ulici Spádo-
vé. Občanům z čísla 460 měst-
ský úřadu bezplatně vymění
občanské průkazy a opraví 
trvalý pobyt na ulici Spádovou. 

■ Rozpočet města 2008
schválen
Třetí verzi rozpočtu města

na rok 2008, která byla před-

ložena na jednání zastupitel-
stva města 12. prosince, zastu-
pitelé schválili bez námitek.
Bohumín bude v příštím roce
hospodařit s částkou 613 mili-
onů a 224 tisíc korun. 

■ Změny v přidělování 
dotací do sportu a kultury
Novela Zásad pro přidělová-

ní dotací na sportovní, kultur-
ní a ostatní zájmovou činnost
z rozpočtu města začne platit
od 1. ledna příštího roku. Mezi
změnami, které přinese, je na-
příklad zrušení povinnosti do-
kládat zdroje příjmů u žádostí
o dotace na činnost, nebo po-
vinnost subjektu propagovat

město na dotovaných akcích.
Nově bude možno žádat o do-
tace na investiční akce a opra-
vy objektů (nemovitostí), kte-
ré jsou majetkem sportovních,
kulturních nebo ostatních zá-
jmových organizací. Dosud
měly tuto možnost pouze cír-
kevní organizace na opravy
církevních objektů a památek.

■ Pozměněné Zásady pro
prodej nemovitostí 
Změny v Zásadách pro pro-

dej nemovitostí z majetku
města Bohumína se týkají pře-
devším způsobu prodeje po-
zemků pro výstavbu rodin-
ných domků a garancí města 
u oprav prodaných nemovi-
tostí způsobem navýšení kup-
ní ceny a po prokazatelném
proinvestování pak prominutí
navýšené částky.

■ Zamítnutá žádost 
o prominutí dluhu
Zastupitelstvo města zamít-

lo žádost o prominutí pohle-
dávky - poplatků z prodlení ve
výši 177 254 korun. Jedná se 
o úroky z prodlení za nezapla-
cení nájmu městského bytu 
v letech 1998 až 2000. 

■ Pozemky do majetku 
města
Město odkoupí od Českých

drah dva pozemky o celkové
výměře 274 m2 v prostoru me-
zi ulicí Alešovou a zadním
traktem objektu »Astorka«.
Jedná se o komunikaci, kterou
město udržuje ze svého roz-
počtu a je zahrnuta do rozvoje
a rozšiřování sítě komunikací.
Druhý pozemek je plochou ze-
leně, kterou je nutno v dalším
rozvoji území respektovat. 

František KREJZEK

Přij�te dnes v noci otevřít hranice
Evropa bez hranic se pro nás otevře z 20. na 21. prosince. Symbolické zvednutí závory a vstup

do Schengenského prostoru provedou na staré celnici ve Starém Bohumíně starostové Bohu-
mína, Krzyżanovic a Wodzisławi. Pokud přijdete dnes ve 23 hodin na hraniční přechod pro 
pěší, zúčastníte se historického aktu. V krátkém programu vystoupí také pěvecký sbor. 
Ve 23.50 hodin vyletí navždy hraniční závora vzhůru. (red)

víte, že...
... přihlášky k licitaci bytu na

Okružní ulici 716 (bývalý ho-
telový dům) o velikosti 1+2 
o celkové ploše 67,39 m2, lze
vyzvednout do 15. ledna v bu-
dově MěÚ v Bohumíně, byto-
vé oddělení č. dveří 207. (vach)
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Rok 2007 je úspěšně za námi
(Dokončení ze str. 1)
Je důkazem pracného »vítězství« práva při
jeho vystěhovávání, ale také symbolem
projektu nulové tolerance, který od té do-
by uplatňujeme. Ne vždy jsme úspěšní 
a není to běh na krátkou tra� a bez překá-
žek. Ale společně je překonáme. V této
době máme již téměř stovku volných bytů
čtvrté kategorie. Na konci této cesty nebu-
dou v Bohumíně žádné zchátralé byty,
žádná ghetta a jen málo těch, kteří nedo-
držují zákony. Úspěchem skončil také náš
boj s hracími automaty, jejich pokles o ví-
ce než sto kusů přinesl klid do okolí býva-
lých heren.

Dočkali se i příznivci kultury. Mají zbru-
su nový kulturní stánek v centru, celá kul-
tura byla zastřešena sloučením kina a kni-
hovny, ale stále aktivnější jsou i mnohá
občanská sdružení. Bez těchto obětavých
dobrovolníků a nadšenců by to nešlo 

podaří bez provozních dotací. Nový stra-
tegický plán města na další období, tolik
potřebný pro plánování dalšího rozvoje 
i získávání dotací. Uzavření smlouvy s ČEZ
na centrální dodávku tepla do tří let od 
jejího podpisu. Měla by snížit náklady ob-
čanů na vytápění. První okružní křižovat-
ka ve městě. Odkoupení Národního domu,
historické památky Starého Bohumína, 
a příprava jeho opravy. Zprovoznění nové-

v žádné oblasti činnosti města, a� již jde 
o kulturu, sport, sociální sféru či hasiče.
Všem patří poděkování.

Co ještě bylo pro rok 2007 typické a oje-
dinělé? Zcela nový systém sociálních dá-
vek, se kterým si museli klienti, ale i naši
pracovníci, poradit. Nejmodernější ope-
rační sály v naší nemocnici, která již hos-

Vánoční slovo starosty města

ho silničního mostu přes Odru začátkem
roku a naopak úplné otevření hranic 
v prosinci. Zahájení Univerzity třetího vě-
ku pro naše aktivní seniory… Asi bychom
našli ještě mnohá další nej, ale nelze vy-
jmenovat všechno. 

A tak i když škarohlídi občas ironicky
zesměšňují naše dlouhodobé heslo, třeba
když narazí na nepořádek kolem popelnic,
posprejované fasády nebo cokoliv jiného,
co zrovna nefunguje tak, jak by mělo, 
Bohumín se stále více stává městem, v němž
stojí zato žít. Městem s dobrou budouc-
ností. Přiložme všichni ruku k dílu a vize
se naplní. Společně, jako tým většiny ob-
čanů města, to dokážeme. 

Na závěr mi dovolte, abych se vrátil 
k Vánocům. Přeji vám všem jejich příjemné
prožití a věřím, že se 24. prosince večer 
sejdeme všichni spolu na náměstí.

Petr VÍCHA, starosta města

Termíny licitací městských bytů

● Byt na ulici Slezské 363,
0+1, kategorie I., číslo bytu 11,
4. nadzemní podlaží. Celková
plocha 35,71 m2, pro výpočet
nájemného 31,58 m2. Prohlíd-
ka bytu 28.12. od 8.15 do 8.45
hodin. Licitace se koná 2.1. 
v 16 hodin.

● Byt na ulici Alešově 921,
1+2, kategorie II., číslo bytu 4,
2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 52,57 m2, pro výpočet
nájemného 50,22 m2. Prohlíd-
ka bytu 4.1. od 9. do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 7.1. v 16
hodin.

● Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 38, 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 30,10 m2, pro
výpočet nájemného 28,55 m2.
Prohlídka bytu 10.1. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
14.1. v 16 hodin.

● Byt na tř. Dr. E. Beneše
1160, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 1, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 89,08 m2, pro
výpočet nájemného 85,15 m2.
Prohlídka bytu 11.1. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
14.1. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Osvobodite-
lů 1019, 1+2, kategorie I., čís-
lo bytu 16, 4. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 55,42 m2,
pro výpočet nájemného 52,42
m2. Prohlídka bytu 8.1. od
10.30 do 11 hodin. Licitace se
koná 14.1. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Štefánikově
1080, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 9, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 58,10 m2, pro
výpočet nájemného 57,40 m2.
Prohlídka bytu 10.1. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
14.1. v 16.45 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
200, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 3, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 58,53 m2, pro
výpočet nájemného 53,40 m2.
Prohlídka bytu 15.1. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
16.1. v 16 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1069, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 17, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,94 m2, pro
výpočet nájemného 48,93 m2.
Prohlídka bytu 15.1. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
16.1. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1055, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 60, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 44,43 m2, pro
výpočet nájemného 44,43 m2.
Prohlídka bytu 15.1. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
16.1. v 16.30 hodin.

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru radnice,
případně telefonicky na čísle
596 092 199. (vach)

O městské byty se licituje v budově radnice v I. patře ve vel-
ké zasedací místnosti, číslo dveří 230. Vyvolávací cena je 24
korun za metr čtvereční. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Radnice poslední den v roce jen do dvanácti
Poslední úřední den, v pondělí 31. prosince, bude radnice otevřena pouze do 13 hodin, ale 

úřední hodiny končí ve dvanáct hodin. Ten, kdo se chystá ještě do konce roku vyřídit své 
úřední záležitosti, by návštěvu úřadu neměl odkládat. Děkujeme za pochopení. (red)

píšete nám

● Zpěváci sklidili 
zasloužený potlesk
Vážená redakce,
i když v Bohumíně nebydlíme,

jsme jeho patrioty. Chodil jsem
zde čtyři roky do měš�anky a také
jsem se zde vyučil a dlouhá léta
pracoval v ŽDB, stejně jako
manželka, která v nemocnici od-
sloužila 40 let.

Velmi nás zaujal letáček, který
oznamoval, že Křes�anský sbor 
v Bohumíně pořádá vánoční kon-
cert. Vstupné bylo dobrovolné, 
účinkující slibovali nádherný zá-
žitek. Měli jsme obavy, zda seže-
neme lístky, ale byli jsme první 
v hledišti. Postupně přicházeli
známí z Lutyně, Rychvaldu, ale 
z města se nikdo moc nehrnul.
Začali jsme se stydět tak, jako
kdysi za otřískaný Bohumín, tak
nyní za jeho občany. Všechno ale
nakonec dobře dopadlo. Přišli 
i Bohumíňáci. Rodinné Okteto 
z Opavy a sbor Slunečnice sklidil
zasloužené ovace diváků, kteří a-
plaudovali ve stoje. Mrzí nás těch
pár volných míst v hledišti. Moh-
lo být ještě více spokojených lidí 
v této předvánoční době. A nako-
nec vřelé poděkování účinkujícím 
i pořadatelům.

Irena a Oldřich PISKOŘOVI,
Věřňovice



Vánočně osvětlené 
náměstí Svobody ve Starém 
Bohumíně s kostelem 
Narození Panny Marie.
Foto: František Krejzek

Vánoční pozvánky
na koncerty

● Sbor Hasło PZKO Skřečoň vás zve na
koncert koled, který se uskuteční v pátek
28. prosince od 18 hodin v katolickém kos-
tele v Novém Bohumíně. Vstupné je dob-
rovolné.

● Skupina apoštolské církve zve na vá-
noční koncert Ježíš přinesl lásku a světlo.
Koncert se uskuteční v sobotu 29. prosince
v 18 hodin v katolickém kostele v Novém
Bohumíně. Vstupné je dobrovolné.

4 Vánoční slovo, sváteční programy číslo 23/2007

V těchto posledních dnech
roku 2007 se otevírají hrani-
ce zemí, které vstupují do
tak zvaného schengenského
prostoru. Dostáváme pod
vánoční stromek dar svo-
bodného pohybu od Atlan-
tického oceánu ve Španěl-
sku až k Baltskému moři 
v Estonsku. Budeme moci
svobodně a bez hranic cesto-
vat z litevského Vilniusu až
do portugalské Fatimy, nebo
z Malty na Island.

O vánočních svátcích osla-
víme narození Pana Ježíše 
v Betlémě. Narodil se Kristus
Pan, který otevřel hranice na-
šich srdcí, a přinesl důvěru, 
jistotu a pokoj všem lidem
dobré vůle. 

Kéž by o těchto Vánocích zmi-
zely hranice netolerance a před-
sudků ze srdcí všech lidí, kteří
se až doposud druhým neumí
podívat do očí. Kéž by si lidé ze
srdce všechno odpustili a po-
prosili o odpuštění své známé 
a blízké. Kéž by se daly dohro-
mady rozhádané rodiny, rodiče,
co si přestali rozumět a přátelé,
kteří si přestali důvěřovat.

Když na Štědrý večer ve 24.00
hodin začne v kostele na ná-
městí tradiční půlnoční mše,
budu myslet na všechny lidi,
kteří nejsou lhostejní, chtějí
aby v novém roce bylo více lás-
ky, spravedlnosti a pokoje.

Krásné a požehnané Váno-
ce bez hranic přeje 

Jacek DOMAŃSKI, 
katolický farář z Nového Bohumína

Vánoce bez hranic a pokoj všem lidem

▲ Půlnoční mše bude na Štědrý den sloužena v katolickém kostele 
Božského srdce Páně. Foto: František Krejzek

Vánoční pořad bohoslužeb
Bohoslužby v katolickém kostele:

■ Pondělí 24. prosince, Štědrý den,

půlnoční mše: Skřečoň ve 21 hodin,

Nový Bohumín ve 24 hodin.

■ Úterý 25. prosince, Boží hod vánoční:

Nový Bohumín v 7.30, v 9 a 18 hodin,

Skřečoň v 10.30 hodin.

■ Středa 26. prosince, sv. Štěpána:

Nový Bohumín v 7.30 a 9 hodin,

Skřečoň v 10.30 hodin,

Šunychl v 16 hodin.

■ Čtvrtek 27. prosince, sv. Jana, (svěcení

vína): Skřečoň v 15 hodin, 

Nový Bohumín v 17 hodin.

V neděli 30. prosince a na Nový rok bu-

dou slouženy bohoslužby stejně jako na

Boží hod vánoční. (dom)

Bohoslužby v evangelickém kostele:

■ 24. prosince, Štědrý večer, 

ve 20.30 hodin.

■ 25. prosince, Boží hod vánoční, 

v 8.30 hodin.

■ 30. prosince, první neděle po vánocích,

v 8.30 hodin,

■ 1. ledna 2008, Nový rok, v 8.30 hodin.

(brz)

Betlémské světlo
Také letos zavítá do Bohu-

mína Betlémské světlo, a to 
v sobotu 22. prosince. Z Brna
jej dovezou skauti rychlíkem
R 733 s příjezdem v 9.35 ho-
din na nádraží. Světlo pak bu-
de přeneseno do prostor ob-
jektu evangelické církve (vedle
domu PZKO) na Masaryko-
vě ulici. V neděli i do kostela
římskokatolické církve, od-
kud si taky můžete vzít pla-
mínek do svých domácností. 

Dominika a Lucie POLOKOVY

Poděkování za pomoc 
Vánoční atmosféra v lidech probouzí citlivost, po-

rozumění, radost z osob a věcí, které mají kolem sebe,
jejich srdce jakoby roztají. A tak roztálo i srdíčko
dvou osob, žijících v okolí Komunitního centra pro
rodinu a dítě v Bohumíně.

Těmi jsou dvojice Ivan a Maruška, kteří by chtěli 
u příležitosti vánočních svátků velice poděkovat za
všechnu pomoc a ochotu, která se jim dostává od Dá-
ši Maňáskové z Církve bratrské v Bohumíně, která
pro ně svým velkým srdcem již tolik udělala. Jak říká
Maruška: »Její nesobeckosti a dobrého srdce si velice váž-
níme, a proto chceme veřejně nejen za sebe, ale i za ostatní
lidi, jež její pomoc vyhledali, poděkovat a popřát krásné
Vánoce, boží požehnání a š�astný Nový rok.« (red)
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krátce

kul tura

Maják městské policie
kde byli zadrženi čtyři sprejeři
ze Slovenska. Byli předáni Po-
licii ČR s podezřením na spá-
chání trestného činu.

● Občan, který téhož dne ve
Skřečoni poblíž střelnice zalo-
žil černou skládku (deset pytlů
s listím a domovním odpa-
dem), byl strážníky nalezen,
skládku uklidil a také zaplatil
pokutu.

* * *

Všem občanům Bohumí-
na přeji do nového roku hod-
ně klidu, pohody a zdraví 
a děkuji za spolupráci s naší
městskou policií.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

● Po upozornění na podezře-
lé vozidlo nalezla 2. prosince
hlídka městské policie na Šte-
fánikově ulici kradené vozidlo
Seat.

● Jednoho ze dvou bratrů,
přistižených při krádeži kovo-
vých součástek přímo z že-
lezničních vagonů, zadrželi
strážníci městské policie a pře-
dal i s kradeným materiálem
Policii ČR.

● Dalšího dne po třetí hodi-
ně ranní bylo na služebnu
oznámeno, že někdo sprejuje
zadní stěnu prodejny Hruška
na třídě Dr. E. Beneše. Díky
kamerovému systému byl sle-
dován pohyb podezřelé sku-
pinky osob až na nádraží ČD,

Městská policie: ✆✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

▲ Kontejnery, do kterých se ukládá nebezpečný 
odpad, jsou uzamykatelné.Foto: František Krejzek

Pojízdný sběrný dvůr nahradí kontejnery
Mnohé občany z Pudlova, Záblatí, Starého

Bohumína, Skřečoně a Šunychlu překvapí,
když v ekologickém kalendáři pro rok 2008
nenajdou uvedená některá stanoviště velko-
objemových kontejnerů, do kterých byli 
zvyklí odkládat všechny nepotřebné staré
krámy.

Od 1. ledna již nebudou velkoobjemové kon-
tejnery přistavovány na stanovištích v Pudlově -
ulice Rolnická, v Záblatí u restaurace Partyzán,
ve Starém Bohumíně u hřiště Viktorie, ve Skře-
čoni na ulici Úvozní a v Šunychlu u statku. 

Zato od 6. března bude ve Starém Bohumíně
na záchytném parkovišti a postupně na dalších
místech ve všech městských částech vždy na 12
dnů otevřen mobilní sběrný dvůr, v kalendáři 
označen jako MsD. První »kolečko«, při kterém
se vystřídá osm stanoviš� ve všech městských
částech, uzavře 24. června Vrbice. Již o dva dny

později zajede pojízdný sběrný dvůr podruhé do
Starého Bohumína a bude pokračovat druhým
kolem na daných stanovištích. Ta jsou uvedena
v novém ekologickém kalendáři. Svou cyklickou
pou� uzavře 14. října ve Vrbici. (red)

Do pojízdné sběrny přišlo
během roku odevzdat odpady
307 občanů. Bylo sesbíráno
1,2 tuny olejů, 1,3 tuny auto-
baterií, 2,2 tuny ledniček, 3,5
tuny televizorů, celkem přes

13 tun nebezpečných odpadů 
a vyřazeného elektrozařízení,
které bylo následně ekologic-
kým způsobem zlikvidováno. 

V roce 2008 proběhnou čty-
ři svozy nebezpečných odpadů

a vyřazeného elektrozařízení 
a jsou stanoveny na soboty 29.
března, 21. června, 6. září, 8.
listopadu. Přesný harmono-
gram svozů a další potřebné
informace týkající se nakládá-
ní s komunálními odpady na-
jdou občané v ekologickém ka-
lendáři města Bohumína pro
následující rok.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Sběrna svezla přes dvacet tun odpadů
Poslední svoz nebezpečných odpadů a vyřazeného elektro-

zařízení proběhl 3. listopadu. V průběhu celého roku bylo zor-
ganizováno celkem 6 svozových dnů. Pojízdná sběrna zastavo-
vala vždy na 18 stanovištích. Tento způsob sběru a svozu ne-
bezpečných odpadů funguje pro naše občany již od roku 1998.

● Poděkování za přízeň
a sponzorské dary
Místní organizace Společ-

nosti pro podporu lidí men-
tálně postižených v Bohumí-
ně přeje všem svým členům,
sponzorům a příznivcům
krásné a pohodové Vánoce 
a v nadcházejícím roce 2008
všechno jen to nejlepší, hlav-
ně hodně zdraví.

Ještě jednou děkujeme spon-
zorům, kterými jsou Bochemie,
a. s., Bospor, p. o., Česká spoři-
telna, a. s., GE Money Bank,
HZP, pan Kaspřák, město Bo-
humín, Ing. Penzimusová, fir-
ma Plaváček, potraviny Salmex
Jana Zagorová a ŽDB Group,
a. s., za dary, díky kterým jsme
mohli uspořádat akce pro naše
členy. Blanka RYŠAVÁ

● K3 připravuje 
besedy bez servítků
Besedy naostro a o všem,

co návštěvníky zajímá. To je
nový cyklus, který připravu-
je od Nového roku K3 Bo-
humín.

Prvním hostem už v úterý 
8. ledna bude v knihovně K3
Bohumín od 17 hodin ředitel
městské policie Karel Vach.
Hovořit se bude nejen o pro-
blému bezdomovectví a o kuri-
ózních zásazích. Budeme hle-
dat také odpovědi na otázky:
Kolik vrstev má na sobě po-
chůzkář, když mrzne? Kdy mů-
že strážník vytáhnout zbraň?
Co mu všechno proběhne hla-
vou, než vystřelí? Kolik je pa-
pírování kvůli jednomu vý-
střelu? Jaký je rozdíl mezi kraj-
ní nouzí a nepřiměřenou obra-
nou? Kdy může chtít strážník
předložit občanský průkaz? 

Například 18. února opět 
v knihovně pak bude od 17 ho-
din následovat beseda s tisko-
vou mluvčí Bohumína Lucií
Balcarovou o práci s novináři
a s informacemi. Musí umět
tiskový mluvčí lhát, anebo
vždy říká pravdu? Jak se bránit
fintám novinářů, aby se nedo-
zvěděli to, co chtějí? Může být
člověk s novinářem kamarád?
Jsou novináři agresivní a spros-
tí, když se zrovna nedívají do
kamery? (kab)

● Děti čeká v lednu
pohádkové kouzlení
Šou pro děti plná triků,

kouzel a pohádkových by-
tostí je připravena na sobotu
12. ledna od 15 hodin v kině
K3 Bohumín.

Pohádkové bytosti zavedou
děti do světa tajemných kou-
zel, skvělé zábavy a veselých
soutěží. Program má dvě části
- Veselou klauniádu a Sněhu-
lákoviny. Jeho délka je 60 mi-
nut bez přestávky. Na děti če-
ká kouzelnické vystoupení,
malá škola magie i speciální
magický tanec pro dobrou ná-
ladu, který se dá tančit i přímo
v sedačkách kina. Vstupné je
30 korun. (kab)
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Manažeři a ředitelé průmyslových podniků a organizací ve městě hodnotí končící rok

Zdeněk Juchelka, generální 
ředitel ŽDB Group, a. s.

Rok 2007 byl pro
naši společnost opět
rokem velmi úspěš-
ným, předpokládáme
rekordní tržby a zisk.

Naše tržby překročí
6,5 miliardy korun 
a zisk před zdaněním
výrazně přesáhne hra-

nici 700 milionů korun. Příznivý trend
neustálého růstu zisku a tržeb realizujeme
již od roku 2002. V průběhu roku 2007
jsme uvedli do provozu investice do roz-
voje všech základních oblastí naší produk-
ce, tj. drátovenství, topenářské techniky,
hutnictví i služeb ve výši přesahující 550
milionů korun. Získali jsme nové trhy, 
začali vyrábět nové výrobky, rostly prů-
měrné výdělky a počet zaměstnanců v naší
firmě již překročil 3000. 

Základním cílem pro příští rok bude 
plně využít realizované investice v minulém
období, zvýšit produktivitu všech našich
činností a udržet trend rostoucího zisku 
a tržeb. Bude to obtížné, nebo� v současné
době registrujme výrazné zpomalení růstu
v oblastech našeho podnikání. Opět bude-
me realizovat investice do rozvojových
programů ve výši zhruba 600 milionů ko-
run, opět budeme zvyšovat průměrné vý-
dělky našich zaměstnanců a opět budeme
největšími sponzory na Bohumínsku, kde
naše sponzorské příspěvky směřují do
zdravotnictví, školství, sportu mládeže,
kultury a charity. 

Do příštího, doufám, úspěšného roku
přeji všem občanům Bohumína a všem
našim zaměstnancům pevné zdraví, hod-
ně sil, štěstí a mnoho úspěchů v osobním 
i pracovním životě. Zároveň vám všem
chci popřát příjemné prožití vánočních
svátků a veselého Silvestra. 

Bohumínské firmy jsou úspěšné

Každoročně přinášíme v posled-
ním čísle Oka ohlédnutí manažerů
největších bohumínských firem za
právě končícím rokem. Hodnotí
hospodářské výsledky roku uply-
nulého a dělají prognózy na rok ná-
sledující. Dnes zveřejňujeme názo-
ry ředitelů ŽDB Group, Bochemie,
Rockwoolu a Bekaertu a také jejich
novoroční přání.

Ladislav Kraus, generální ředitel
Bochemie, s. r. o. Bohumín

Rok 2007 byl pro
Bochemii úspěšný. Po-
dařilo se nám upevnit
pozici na domácích
trzích čistících pro-
středků a dezinfekce
ve zdravotnictví.

Dlouhodobě posilu-
jeme pozice na zahra-

ničních trzích. Export našich výrobků bu-
de tvořit v roce 2007 více než 60 % všech
tržeb firmy. Očekáváme, že letos tržby celé
Bochemie dosáhnou úrovně 1,3 miliardy
Kč, což znamená takřka dvacetiprocentní
meziroční růst. 

Rok 2008 pro nás bude v mnoha ohle-
dech klíčový. Bochemie má o od srpna roku
2007 nového vlastníka, kterým se stala re-
nomovaná investiční společnost Benson
Oak. Záměrem nového vlastníka je trans-
formovat naši společnost do formy akciové
společnosti. Následně ji posilovat expanze-
mi na další trhy, jednak pokračováním v za-
kládání obchodních poboček, ale hlavně 
akvizicemi dalších firem. Strategickým cí-
lem je dosáhnout takové velikosti skupiny
Bochemie, aby bylo možné ji ve střednědo-
bé budoucnosti úspěšně uvést na burzu me-
zi velké veřejně obchodované společnosti.

Všem lidem přeji hlavně pevné zdraví 
a spokojenost v osobním životě i zaměst-
nání.

Jiří Formánek, generální ředitel
Bekaert Bohumín, s. r. o.

Společnost Bekaert
Bohumín, s. r. o. se 
v roce 2007 dále dy-
namicky rozvíjela. 

Objem prodeje se
zvýšil proti předchozí-
mu roku o 3 tisíce tun
a dosáhne rekordních
88 tisíc tun. Do výro-
by byla zavedena pro-

dukce plochého drátu a dále se pokračova-
lo ve vývoji nového typu povlaku Bezinal
2000®, který má více než dvojnásobnou
korozní odolnost oproti povlaku Bezi-
nal®. I když letošní rok ještě není z fi-
nančního hlediska ukončen, už nyní mo-
hu říci, že pro společnost Bekaert Bohu-
mín, s. r. o. to byl rok úspěšný.

V příštím roce chceme dále zvyšovat po-
díl nových výrobků a zaměřit se na nejná-
ročnější průmyslové aplikace. Dále se
chceme zaměřit na zvyšování kvality pro-
střednictvím zlepšování výrobních proce-
sů a na jejich větší standardizaci. Standar-
dizace a zkvalitnění výrobních procesů
nám přinese lepší servis zákazníkům, nižší
zmetkovitost a další zvyšování produktivi-
ty práce. Rovněž se chceme zaměřit na od-
halování plýtvání všeho druhu. Do tohoto
procesu zapojíme co největší počet za-
městnanců, protože pouze týmová práce
může přinést pozitivní výsledek. 

Do roku 2008 všem našim zaměstnan-
cům a občanům města přeji hodně spoko-
jenosti v osobním i profesním životě.

Jiří Knot, ředitel závodu 
Rockwool, a. s., Bohumín 

Rok 2007 byl jak
pro Rockwool Česko,
tak i pro jeho výrobní
závod Bohumín ro-
kem velkých změn.

Závod prošel na jaře
tohoto roku zásadní
rekonstrukcí a moder-
nizací. Původní výrob-

ní linka, z části již morálně zastaralá, byla
zcela nahrazena novou, moderní. Došlo 
i k určité změně v technologii výroby, což
nám umožňuje podstatně zvýšit kvalitu
výroby a vyrábět nové druhy výrobků.
Tímto jsme udělali další krok vpřed a za-
řadili se na přední místa mezi všemi ev-
ropskými závody Rockwoolu. 

Rok 2007 byl úspěšný i z hlediska eko-
nomického. Přes značnou investici a urči-
tý pokles poptávky po izolacích ke konci
roku je předpoklad, že dosáhneme histo-
ricky nejvyššího obratu i zisku za dobu pů-
sobení Rockwoolu v Česku. 

Jak jsem již uvedl, čelíme určitému o-
chlazení poptávky a tento trend zřejmě
potrvá i na počátku příštího roku. Přesto
výhledy a cíle nejsou malé, a to jak výrob-
ní, tak i finanční. Z hlediska výrobního se
očekává plné zvládnutí nové technologie
od samého počátku roku, z hlediska fi-
nančního je cílem navázat na velmi úspěš-
ný letošní rok a dále ho překonat. 

Všem zaměstnancům chci poděkovat,
protože nájezd a zvládnutí nové složité
technologie nebylo a není jednoduché.
Zároveň bych chtěl jim i občanům města
popřát všechno dobré do dalšího roku.
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● Co vás přesvědčilo pro práci 
v zastupitelstvu? 
Členem našeho zastupitel-

stva jsem od podzimu 1990
dodnes (s jednou přestávkou 
v období 1994-1998). Zpočát-
ku to byly pionýrské doby, ne-
bylo se kde a od koho učit, ne-
zřídka jsme šli cestou pokus-
omyl. Dnes je situace výrazně
jiná. Politikaření se na místní
úrovni již nenosí, zastupitelé
jsou morálně i vědomostně na
výši. Pokládám za svou občan-
skou povinnost přispět k další-
mu rozvoji našeho města svý-
mi nabytými zkušenostmi a vě-
domostmi.

● Prosazujete v zastupitelstvu 
raději své vlastní názory 
nebo diskutujete o svých 
rozhodnutích s přáteli?
Vzhledem k tomu, že žádný

člověk není na světě pouze
sám, tak by bylo špatné prosa-
zovat pouze své názory. Každý
jsme členem určité rodiny, ur-
čitého pracovního nebo zájmo-
vého kolektivu, kde se probí-
rají různé problémové okruhy
a způsoby jejich možného ře-
šení. A tak je to i se mnou. Na
věc mám sice vždy i svůj názor,
ale nebráním se vyslechnout
názory jiných a případně je
pak dále prosazovat.

● Která oblast komunální politiky
vám je nejbližší? Co považujete
za svůj úspěch v práci zastupitele?
V souvislosti s mou prací

jsou mi nejbližší »informace«
a »čísla«, takže jsem nabídl za-
stupitelstvu i městské radě své
zapojení právě v této oblasti.
Jsem členem finančního výbo-
ru, členem komise pro kom-
plexní rozbory
hospodaření
města a před-
sedou dozorčí rady městské
společnosti BM servis, a. s. 
A úspěchy? BM servis, a. s. vy-
tváří trvalý přiměřený zisk při
přijatelných cenách, městský
rozpočet není deficitní a za-
dluženost našeho města je v po-
rovnání s okolím velmi nízká,
asi 3 704 koruny na občana.

● Do které oblasti městského 
rozpočtu by se, podle vašeho
názoru, mělo víc investovat 
a kde byste hledal zdroje? 
Zdrojů bude vždy méně než

požadavků. Určitě by se dala
posílit každá rozpočtová kapi-
tola a vždy by se našlo dosta-
tek akcí, za které tyto pro-
středky rozumně a zodpovědně
utratit. Namátkou budu jme-
novat opravy bytového fondu,
cyklostezky, častější dopravní
spojení s okrajovými částmi,

rozvoj kanalizace, obnova cen-
tra Starého Bohumína, spor-
tovní víceúčelová hala atd.
Nové zdroje je nutné v nejbliž-
ším období hledat hlavně ve
schválených projektech EU na
rozvoj ČR a našeho kraje.

● Co Vám v poslední době 
udělalo největší radost?
Bylo toho více. Například

to, že naše fotbalová reprezen-
tace postoupila na finálový
turnaj ME v roce 2008. Nebo
to, že tento týden se opravdu
staneme plnohodnotnými ob-
čany EU, když již nebudeme

muset ukazo-
vat na hranič-
ních přecho-

dech cestovní pasy. A nesmím
zapomenout ani na dokončení
a zprovoznění části dálnice
směrem na Ostravu.

● Vaším koníčkem je rybaření.
Jak nejraději upravujete ryby?
Rybaření je opravdu mým

největším koníčkem, ale bohu-
žel se z důvodu nedostatku
volného času k vodě s rybář-
ským prutem dostanu jen mi-
nimálně. Zato čím dál tím více
času trávím v rybářské kance-
láři, protože obsloužit poža-
davky našich 630 členů není
jednoduché. Nebo na našich
chovných rybnících, kterých
máme celkem osm o rozloze
zhruba 10 hektarů. Ryby, a to
nejen naše sladkovodní, jím
během celého roku. Při úpravě
kapra dávám přednost osvěd-
čenému jednoduchému recep-

Ve srovnání s okolím je zadluženost nízká
Na slovíčko se zastupitelem Kamilem Drobkem

Kamil Drobek, povoláním informatik a analytik, nasbíral 
v práci zastupitelstva za léta, kdy v něm působí, mnoho zkuše-
ností a jak sám říká, politikaření se už nenosí. Ač v opoziční
straně, vždy přistupuje k problémům s chladnou hlavou a ma-
tematickým úsudkem.

tu: očištěného a naporcované-
ho kapra (zásadně ho nesta-
hujte z kůže, ztrácí tím svoji
charakteristickou chu�) jeden
den před smažením důkladně
potřete slanou česnekovou pas-
tou a nechejte uležet v chladu
(není třeba již dále solit). Na
druhý den ho pak již jen kla-
sicky obalte jako řízek (mouka,
vajíčko, strouhanka) a vy-
smažte na oleji nebo sádle. Ješ-
tě teplý s bramborovým salá-
tem je vynikající, ale chutný je
i na druhý den studený (pokud
vám ovšem ještě něco zbylo).

● Jaké máte přání k blížícím se
Vánocům a do Nového roku?
Všem občanům našeho

města přeji příjemné prožití
vánočních svátků, bohatého
Ježíška, pro dokreslení vánoč-
ní atmosféry co nejdříve něko-
lik centimetrů sněhu a do ce-
lého nového roku 2008 hlav-
ně zdraví, rodinnou pohodu 
a pracovní úspěchy.

Připravil: František KREJZEK

rozhovor

● Pro děti připravil na 2. led-
na od 10 hodin turnaj v Člově-
če nezlob se. Soutěž je určena
dětem v kategoriích 6 až 8 let,
9 až 11 let a 12 až 14 let. Každý
soutěžící si musí donést pře-
zůvky a hru Člověče nezlob se.

● Taneční kurzy pro dospělé
pokročilé začínají 28. ledna 
v 19 hodin. Pět lekcí stojí 500
korun. Přihlásit se lze u Lýdie
Balcárkové, telefon 596 013 131.

● Dětský jarní tábor s ná-
zvem VyVolení pro děti ve vě-
ku od 7 do 17 let připravuje
dům dětí a mládeže od 16. do
23. února na své turistické zá-
kladně v Jablunkově. Účastní-
ci tábora budou pojištěni. Ce-
na za pobyt je 1 600 korun.
Přihlášky získáte v domě dětí 
a mládeže, další informace na
telefonních číslech 596 013 131
nebo 596 012 312. (bal)

Dům dětí v novém roce 2008
Dům dětí a mládeže Bohumín vás zve do svých prostor na

pořady a programy, které začínají již druhý den nového roku.

Novoroční koncert Ondráška
Jeden z nejznámějších sborů v kraji - novojičínský Ondrášek vy-

stoupí v pátek 4. ledna od 18 hodin i se svými hosty na Novoroč-
ním koncertu v kostele Božského Srdce Páně na Masarykově uli-
ci. Velkolepý koncert, který o den později bude i v Ostravě, do Bo-
humína přináší K3. Dotované vstupné je pouze 60 korun. (kab)

Zlatý Marko a formace Time
Z mezinárodního tanečního festivalu v polských Mikolajkách

přivezli členové tanečního souboru Radost dvě zlaté medaile. 
Úspěšná byla formace Time a také sólista Marco Běhal za tanec
Můj pocit. Duo Izabela Fialová a Markéta Nadkanská přivezlo
stříbro za choreografii Piráti. (luk)
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▲ Družstvo SDH Vrbice při slavnostním předávání cen Moravskoslezské ligy 2007. Foto: Martin Rajski

Slavnostní ukončení Mo-
ravskoslezské ligy v požár-
ním útoku 2007 se konalo 
1. prosince ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Do seriálu 15 bo-
dovaných soutěží se zapojilo
i družstvo hasičů z Vrbice.

V konkurenci 28 nejlepších
družstev Moravskoslezského
kraje podávalo vyrovnané vý-
sledky a z ligových soutěží si
téměř vždy odváželo cenné bo-
dy do celkového pořadí. Body
z jednotlivých soutěží se pak
sčítaly, přičemž koncový sou-
čet bodů znamenal pro Vrbici
krásné sedmé místo. 

Jednou z ligových soutěží
byla mimo jiné také soutěž ko-
naná ve Vrbici. Ta v hlasování
o nejlepší soutěž Moravsko-
slezské ligy 2007 obsadila třetí
místo. K posledním soutěžím
letos patřila All stars game 
v Košatce, odkud si vrbičtí od-
vezli putovní pohár. (raj)

Vrbičtí hasiči na sedmém místě krajské ligy

Spolupráce s polskými Gorzycemi podepsána

Stalo se tak 8. prosince za účasti staros-
ty SDH Kopytov Františka Mlynkece a ve-
litele Michala Mlynkece a starosty OSP
Gorzyc Piotera Folwarczného a velitele
Bogdana Ganity. Nechyběla ani účast
představitele obce Gorzyce Floriana 
Matuszka. Za českou stranu byli také pří-
tomni členové městského zastupitelstva
Kamila Smigová, Marta Bočková a Zde-
něk Veselý.

Oba spolky spolupracují na úseku pre-
ventivně výchovné činnosti s mládeží již
třetí rok a navštěvují se při významných
akcích. Smlouva slibuje spolupráci na úse-
ku výchovy mládeže, preventivně výchov-
nou a kulturní činnost, a také spolupráci
na úseku požární ochrany a při význam-
ných akcích a soutěžích.

Na výroční valné hromadě, kde došlo 
k podpisu, byli oceněni nejlepší členové

sboru a mladí hasiči za vzornou reprezentaci
na soutěžích, kolektiv družstva žen, ale i za-
sloužilí členové a v neposlední řadě i spon-
zoři, bez kterých by činnost SDH nebyla
možná. Nejvyšší ocenění - medaili sv. Flori-
ána obdržel dlouholetý člen Jan Šalaga.

V letošním roce nebyla podepsána jen
smlouva o spolupráci mezi hasičskými sbo-
ry, ale i mezi městem Bohumín a polskými
Gorzycemi o vzájemné spolupráci, ve které
obě strany žádají o dotaci z EU na vybudo-
vání lávky mezi Kopytovem a částí Gorzyc.

František MLYNKEC

Podepsání smlouvy o spolupráci mezi polskými hasiči z Gorzyc a Sborem dobro-
volných hasičů Kopytov bylo vyvrcholením tříletých vzájemných kontaktů. 

Sami hasiči vymalovali vnitř-
ní prostor, natřeli garážová
vrata a opravili fasádu hospo-
dářské přístavby. 

Náš sbor má v současné do-
bě 70 řádných členů, z toho 28
dětí a mládeže do 18 let. Máme
největší radost z toho, že nám

aktivně pracují dvě družstva
dětí - mladých hasičů (starší 
a mladší žáci). V letošním roce
jsme uskutečnili přes 60 výjez-
dů k likvidaci obtěžujícího bo-
davého hmyzu. Pomáhali jsme
při odstraňování následků vě-
trné smrště, zasahovali u do-

pravní nehody, prováděli po-
žární asistence při různých kul-
turních akcích v Záblatí. Pro
děti z mateřských a základních
škol jsme uspořádali branný
den s hasičskou tématikou.
Tradicí se již stal Memoriál
Aloise Škuty v požárním spor-
tu. Letos jsme poprvé pořádali 
i noční soutěž, která by měla po-
kračovat i příští rok. Úspěchem
sboru je druhé místo v soutěži 
v Dětmarovicích, třetí místo 
z Doubravy, či z vlastní soutěže

v Záblatí. Velmi dobře se rozvíjí
naše partnerství a spolupráce 
s dobrovolnými hasiči ze Zabło-
cie v Polsku. V roce 2008 nás
čekají další náročné úkoly. Mi-
mo jiné v červnu oslaví sbor
115. výročí založení dobrovol-
ných hasičů v Záblatí. 

Přejeme kolegům hasičům 
i všem občanům Bohumína
prožití krásných a klidných vá-
nočních svátků a v novém roce
štěstí, zdraví a spokojenost. 

Výbor SDH v Záblatí

Dobrovolní hasiči ze Záblatí hodnotili rok 2007
Dobrovolní hasiči v Záblatí hodnotili svou letošní činnost.

Hlavním úkolem byla generální oprava budovy hasičské
zbrojnice. Výměnu oken a vchodových dveří, opravy schodů
u vchodu, nové žlaby a okapy a krásnou novou fasádu finan-
covalo a dodavatelsky zajistilo město. 
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Dnes žije Jan Pavlíček v Os-
travě a v plné síle a duševní
svěžesti brzy oslaví devadesáté
narozeniny. Když jsem ho nav-
štívil, rozpovídal se o svých vá-
lečných útrapách i o tom, co
prožil po válce.

● Vy jste se v Bohumíně narodil?
Narodil jsem se v Palkovi-

cích u Frýdku-Místku. Tatínek
pracoval na dráze a denně mu-
sel dojíždět do Bohumína. 
V roce 1920 jsme se tedy pře-
stěhovali do drážního bytu ne-
daleko bohumínského nádra-
ží. Bylo nás šest dětí.

● Prožil jste tedy v Bohumíně 
dětství i studentská léta?
Maturitu jsem skládal na

dnešním Gymnáziu Františka
Živného, ale tenkrát, když
jsem byl student, byl František
Živný mým třídním učitelem.
Některými studenty byl pova-
žován za kata. Učil matiku 
a fyziku. Já jsem s ním problé-
my neměl, byl jen přísný a ni-
komu nic nedaroval zadarmo. 

● Kdy jste maturoval?

Bylo to v roce 1936. Pak
jsem začal studovat v Praze ze-
měměřičství. Lákala mě práce
v přírodě a tříleté studium.
Ale než jsem dostudoval, pro-
dloužili ho na čtyři roky. Ještě
o prázdninách 1939 jsem 
pomáhal spolu se svým bra-
trem, který dělal také na dráze
v Bohumíně, při útěku čes-
kých letců do
zahraničí.

● Jak jste to
tehdy s bratrem dělali?
Bratr nechal nákladní vlak

směrem do Bohumína zastavit
u hradla před řekou Ostravicí.
Tam uprchlíci naskákali do va-
gonů a projeli přes hraniční
řeku. Bohumín byl tenkrát
polský a vlak končil na seřadiš-
ti ve Vrbici. A odtud už byla
cesta do světa snadnější.

● Vy jste byl také v některém 
z těch vlaků?
Němci obsadili 1. září Polsko

a cesta byla přerušena. 17. li-
stopadu 1939 zavřeli Němci 
v Praze vysoké školy a já se

rozhodl, že vstoupím do cizi-
necké legie ve Francii. Utíkal
jsem přes Slovensko a Ma	ar-
sko. V Budapešti jsem se při-
hlásil na francouzském konzu-
látu. Dostal jsem nové dokla-
dy a byl zařazen do cizinecké
legie. Další cesta vedla do Řec-
ka, přes Turecko až do Bejrú-
tu. Tady francouzská ambasá-
da organizovala transport do
Francie. Na jejím území jsme
absolvovali výcvik a dostali
francouzské uniformy. Když
do Francie vtrhli Němci, mu-
seli jsme se přemístit lodí do
Anglie. Nedaleko Stratfordu
pokračoval výcvik. Zpět do Fran-
cie jsme se vraceli ve druhém
sledu přes Dunkerque. Zú-
častnil jsem se závěrečných

bojů a němec-
ké kapitulace 
v této oblasti.

Musím říci, že jsme byli všich-
ni velmi rozzlobeni, když jsme
se dozvěděli, že velení západ-
ních armád se dohodlo se 
sovětskou armádou na linii
Labe - Vltava, přes kterou
jsme nesměli do bojů zasáh-
nout. Nebýt toho, mohla být
Praha osvobozena daleko dří-
ve. Vrátil jsem se tedy domů.

● Vrátil jste se po válce 
do Bohumína?
Ano, dojížděl jsem z Bohu-

mína do Ostravy, kde jsem 
začal pracovat v Národním po-
zemkovém fondu. Přiděloval
jsem německé konfiskáty. Vzpo-

Z cizinecké legie zpět do Bohumína
Lidé ze svého rodiště mnohdy odcházejí a ztratí se ve světě.

Jejich životní osudy však někdy díky náhodám naleznou opět
místa, odkud člověk vzešel. Nám se podařilo objevit muže,
který na Bohumín nikdy nezapomněl, vrací se do jeho ulic 
nikým nepoznán a vzpomíná na chvíle, kdy jeho mládí patřilo
tomuto městu. Jan Pavlíček se narodil jako »vánoční dárek«
rodičům 23. prosince roku 1917. Studoval na gymnáziu v Bo-
humíně, ve druhé světové válce bojoval u francouzského
Dunkerque a po válce se opět do Bohumína vrátil. 

▲ Maturitní fotografie Jana 
Pavlíčka, absolventa bohumín-
ského gymnázia je z roku 1936.

vzpomínky
mínám si na jedno rozhodnutí
o přidělení lesíku v Petřvaldu,
kde byl pramen řeky. Zájem 
o něj měli komunisté, ale já
jsem už měl připraveny papíry
pro jiného vlastníka. Samo-
zřejmě se ještě dalo rozhodnu-
tí změnit, ale bolševiky jsem
neměl rád. Bylo to jedno z po-
sledních mých rozhodnutí.
Pak jsem si splnil svůj sen 
a nastoupil do OKD jako důl-
ní měřič. Tady jsem pracoval
až do odchodu do důchodu.

● ● ● 

Lidí, jako je Jan Pavlíček, je
celá řada. A náhody chtějí, aby
město na ty, kteří psali kousek 
jeho historie, nezapomínalo.

Připravil František KREJZEK

Ve větším z nich se prezen-
tovaly střední a vysoké školy.
Představit své obory přijela 
i SŠ Bohumín. Potěšilo nás,
když jsme mezi návštěvníky vi-
děli žáky 9. třídy »Masaryčky«. 

Druhou částí výstavy byl 
i Veletrh studentských společ-
ností pořádaný pod záštitou
Junior Achievement. Účast
byla i zde veliká. Barvy naší
školy i města přijela hájit stu-

dentská společnost Rebos.
Náš nápad pronajímat reklam-
ní plochy podnikatele i širo-
kou veřejnost zaujal. 

Veletrh nám poskytl mnoho
nových zkušeností a dostali
jsme možnost se i přiučit. Na-
še nabyté vědomosti hodláme
v budoucnu zúročit. Nevyhráli
jsme, ale to nemění nic na na-
šich dobrých pocitech.

Radek CHARUZA

Středoškoláci vystavovali
Na ostravské Černé louce proběhl ve dnech 7. až 8. prosince

14. ročník výstavy »Učeň, středoškolák, vysokoškolák a peda-
gogika«. Výstava za vysoké účasti návštěvníků probíhala ve
dvou sálech. 

Za vodu pit-

nou, tedy vod-

né, zaplatíme

25,88 korun za krychlový me-

tr. Pro srovnání: v roce 2007

to bylo 23,30 korun. Voda od-

vedená - stočné bude stát

23,44 korun za krychlový metr

(v roce 2007 21,10 korun).

V roce 2008 nové ceny za vodu
Za krychlový metr vody zaplatíme o 2,58 Kč víc

Nové ceny
budou uplat-
něny po prv-

ním odečtu měřidel následují-
cím po 1. lednu 2008, popřípa-
dě bude postupováno dle uza-
vřených smluvních vztahů me-
zi odběratelem a dodavatelem.

Petra KIŠKOVÁ

aktuálně

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. byly
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2008. Změny cen se týkají všech městských částí.
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K osmdesátinám Karla Hudce
V listopadu letošního roku oslavil v dušev-

ní svěžesti úctyhodné jubileum nestor české
ornitologie, zoolog, pedagog a ochránce pří-
rody evropského formátu Karel Hudec. Je
autorem řady odborných publikací, napří-
klad tří svazků Ptáci v edici Fauna ČR, díly
České ornitologické bibliografie, Atlas hnízd-
ního rozšíření ptáků, Atlas zimního rozšíření
ptáků Československa, Soustava a české ná-
zvosloví ptáků světa a známý Atlas ptáků Čes-
ké a Slovenské republiky. 

Karlu Hudcovi bylo pouhých 23 let, když od
Krajského národního výboru v Ostravě obdržel
učitelskou umístěnku na Obecnou a měš�an-
skou školu Petra Bezruče (dnešní ZŠ T. G. Ma-
saryka) do obce, pro Moraváka s podivným jmé-
nem - Pudlov (dnešní městská část Bohumína).
Nezvykle zněla i místní jména (hospoda Ameri-
ka, dělnické kolonie Mexiko). »Mí kamarádi ze
studií mi tehdy docela záviděli, že budu učit na hra-
nicích Ameriky a Mexika,« vzpo-
míná Karel Hudec s úsměvem.
Do svého prvního učitelského
působiště dorazil v pátek dne 1. září 1950. Od
října do prosince 1954 učil v Přívoze, ale bydlel
ve Vrbici u Paloců.

Nejenom na Bohumínsku, ale i v okolí se v té
době mluvilo nářečím - »po naszymu« - s mno-
ha cizojazyčnými výrazy, kterým zpočátku vůbec
nerozuměl. Oblast v 19. a 20. století představo-
vala díky mohutné industrializaci a několikerým
změnám státních hranic jakýsi jazykový kotel
německých, polských a českých dialektů s vlivy
židovského jazyka jidiš, prokládaný výrazy při-
vandrovalých dělníků z Haliče a Slovenska.
Upoutala ho nejenom neobvyklá jména žáků
(např. Bodo Ksiensik, Reinhard Skazik, Lydie
Matuszková), ale také množství německých
křestních jmen. Děti z Pudlova doma používaly
slezské nářečí a se správným porozuměním čes-
kým textům měly tudíž logicky potíže. Rodiče
dětí ze sousedních Antošovic (tj. obce na tzv.
Prajzské) pro změnu mluvili německy, a proto
doma svým dětem nemohli s češtinou pomoci.
Tehdejší ředitel pudlovské školy a zároveň češti-
nář František Dedek proto obhajoval špatné vý-
sledky svých žáků v češtině: »Bo dzieci nemuvi 
v domach spravně česky.«

Když vzpomíná na své učitelské začátky a teh-
dejší kolegy, nikdy nezapomene přihodit něja-
kou historku. Třeba jak chtěli u Lachetů zastře-
lit kolegu matematika Jana Haluzíka za pětku,
kterou dal bratrovi střelce. Úsměvná je jeho pří-
hoda o tom, jak mu jednou při koupání u Odry
(v tzv. »Volu«) sebral školník oblečení a on pak
nahý spolu s kolegou musel nepozorovaně pro-
běhnout přes celý Pudlov, prý byl naštěstí již ve-
čer. Dodnes má Karel Hudec v živé paměti i ně-
které svérázné místní »postavičky« - například
tehdejšího drátovenského kádrováka, který jed-
noho zdravil Cześć pracy a druhého Zdař Bůh. 

I v tehdejší průmyslem zdeva-
stované krajině s dominantou
hrušovské a heřmanické haldy

si dovedl najít zajímavé lokality pro pozorování
ptáků. K takovým místům patřil především Heř-
manský stav, ačkoli si ho již tehdy »hlídali« agre-
sivní myslivci; od jednoho z nich dostal facku za
rušení revíru. Přesto zdejšímu kraji vzdal pozdě-
ji hold průkopnickým dílem Ptactvo Slezska. 
V publikaci jsou shrnuty poznatky o ptácích
Slezska a severovýchodní Moravy od nejstarších
výzkumů až po rok 1963. Tato kniha s biografie-
mi místních ornitologů je dosud nejobsáhlejším
a v mnoha ohledech nepřekonaným shrnutím
ornitofauny našeho regionu. Žádná jiná oblast
naší vlasti nemá tak důkladně zpracovány dějiny
místních ornitologických výzkumů.

Je až s podivem, jak si jubilant dokázal při pl-
ném pracovním vytížení nalézt ještě čas na další
aktivity. Jeho renesanční rozměr doplňují úspěš-
né aktivity sportovní - za mlada byl dokonce
přeborníkem republiky v plavání. K dalším jeho
zálibám patří především divadlo, studium sta-
rých historických pramenů, sestavování biogra-
fií ornitologů aj. V posledních letech věnuje vel-
mi mnoho času ochraně přírody. Významným
přínosem je například práce v Radě Ekologické-
ho institutu Veronica a v redakční radě časopisu
Veronica, kde může uplatnit své odborné zna-
losti a bohaté celoživotní zkušenosti. Za osobní
angažovanost v ochraně jihomoravské přírody,
stavění mostů mezi různými profesemi ve pro-
spěch životního prostředí, osvětovou činnost 
v médiích a podíl na ekologické výchově mladé
generace mu Nadace Partnerství a Nadace
Charty 77 udělily Cenu Josefa Vavrouška za rok
2006, která mu byla slavnostně předána v lapi-
dáriu Národního muzea v Praze. V červnu 2007
se za významný přínos české ornitologii stal lau-
reátem Ceny ministra životního prostředí 2006.

Jiří ŠUHAJ

osobnost

▲ Karel Hudec na oslavě maturity vnučky Reginy.
Foto: Petr Hrbek

● Péče sponzorů 
o výchovný ústav
Diagnostický ústav pro mlá-

dež v Ostravě-Kunčičkách po-
skytuje celoroční péči dětem,
které jsou zde umístěny v sou-
ladu se soudním rozhodnutím
o ústavní výchově, ochranné
výchově, popřípadě smluvní
dohodou s rodiči, kteří výcho-
vu svých dětí nezvládají. Čin-
nost ústavu je zaměřena na prá-
ci s dětmi, se kterými jsou vý-
chovné problémy a navíc jsou
uživateli návykových látek. 

Jako většina školských zaří-
zení se potýkáme s nedostat-
kem prostředků, a proto se 
v průběhu celého roku obrací-
me s žádostmi o sponzorské
dárečky pro naše děti na různé
firmy a nestátní společnosti,
které mnohdy naší žádosti vy-
hoví. Věcné dárky jsou využí-
vány jako motivační činitel při
různých sportovních soutě-
žích, nebo jako vánoční dáre-
ček pro děti pod stromeček.
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat dárcům za poskyt-
nutou podporu a popřát vše
nejlepší v novém roce 2008.

Diagnostický ústav v Ostra-
vě-Kunčičkách děkuje: firmám
Thermitron - Oldřich Klíma,
Iveta - Jindřich Kloda, tabák -
Evangelos Christu, tabák -
Vlasta Wolná, tabák - Jiří Gie-
cek, tržnice - centrum Bohu-
mín, Viktor - Pavla Kucharčí-
ková, textil Thu Lan - Ry-
chvald Centrum, FC Baník
Ostrava, FC Vítkovice, HC
Vítkovice, Dukan - Petr Fra-
nek, Migo - Evžen Mikesch 
a firmě Tomino - Tomáš Ruta.

Petr KROL, ředitel ústavu

● Blíží se první plesy 
»W krainie czarów« se nazý-

vá ples, na který vás zve PZKO
Skřečoň. Uskuteční se 12. led-
na 2008 v sálu Bochemie od
19 hodin. Hrát bude skupina
Forum, v programu vystoupí
předtančící páry, v ceně 250
korun je zahrnuta večeře a lís-
tek do tomboly. Vstupenky lze
zakoupit i bez večeře za 150
korun. Předprodej nabízí Tade-
áš Guziur na náměstí T. G.
Masaryka (kancelář ČMSS 
v kadeřnictví Eva). (red)

krátce
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Na Gymnáziu Františka
Živného v Bohumíně působí
již čtyři roky elokované pra-
coviště Jazykové školy Frý-
dek-Místek s právem státní
jazykové zkoušky. 

Studenti gymnázia mohou
navštěvovat kurzy anglického
jazyka, v nichž si rozšiřují své
jazykové schopnosti a mají ta-
ké možnost přihlásit se ke slo-
žení základní státní jazykové
zkoušky. I v letošním roce stu-
denti této možnosti využili 
a pod vedením Marcely Piper-
kové se intenzivně připravova-
li k vykonání jazykové zkoušky.

Základní jazyková zkouška
má část písemnou a ústní. Píse-
mná zkouška proběhla 9. lis-
topadu ve Frýdku-Místku, kde
byli žáci po dobu čtyř a půl ho-
diny písemně examinováni.
Museli zvládnout práci s tex-
tem, s poslechem nahrávek na-
mluvených rodilými mluvčími,
prokázat schopnost sestavit sdě-
lení, vypracovat esej a pracovat
s mluvnickými a lexikálními
strukturami jazyka. Pouze ti
studenti, kteří uspěli u píse-
mné části zkoušky, se mohli zú-
častnit ústní části 29. listopa-

du, opět ve Frýdku-Místku.
Před tříčlennou zkušební ko-
misi, jíž předsedala paní Mgr.
Nesvadbíková, tak mohlo před-
stoupit šest studentů naší školy
- Michal Kyjonka, Karolina Ku-
lová, Tereza Piperková, Adéla
Švidrnochová a Martina Štafo-
vá (všichni na fotografii) a Mi-
chal Lotecki, kteří museli pro-

kázat schopnost pohotově rea-
govat v anglickém jazyce na
běžné situace denního života,
pracovat s odborným textem 
a hovořit o ekologických pro-
blémech světa, o vědě, zdravot-
nictví, školství či využití volné-
ho času mladé generace.

Ústní zkouška, které se o-
sobně zúčastnila také ředitelka

frýdecké jazykové školy Šárka
Mrnuštíková, byla nakonec
všemi šesti studenty našeho
gymnázia úspěšně zvládnuta.
Studenti převzali vysvědčení,
které mohou využít při přijí-
macím řízení na vysoké školy 
a především v budoucím živo-
tě a povolání.

Marcela PIPERKOVÁ

Na gymnáziu působí jazyková škola

▲ Marcela Piperková (vlevo) a pět z šesti úspěšných studentů jazyků. Foto: Magda Koneczná

Její dopis pokračuje: »Tři-
krát v krátké době po sobě ve Vrbi-
ci nešla celý den elektřina. I když
odebírám vaše zprávy dlouho, 
o této komplikaci nebyla ani řá-
dečka. Zato když nejde elektřina
v některé ulici ve městě visí tato
informace na vstupních dveřích
domů často i měsíc předem. Píše-
te mi spoustu »blbin«, které mě
vůbec nezajímají (např. to, co dě-
lá starosta), ale důležité informa-
ce vás nechávají klidnými. Je to
taková služba-neslužba. Že je tře-
ba používat při parkování na ur-
čitých místech v Bohumíně par-
kovací hodiny, jste taky neinfor-
movali atd.

Taky bych uvítala, kdyby se na
oficiálních stránkách Bohumína

dotazy občanů a odpovědi kom-
petentních nechávaly a mohlo se
o nich diskutovat.

Nedávno někdo rozbil sklo na
zastávce autobusu u benzínky ve
Vrbici. Více jak
měsíc ležela roz-
bitá skleněná
výplň na zemi. Nevšímali si toho
autobusáci ani lidé placení MěÚ.
Existuje nějaká možnost nahlašo-
vat tyto věci e-mailem?«, ptá se 
v závěru dopisu Miluše Bed-
nářová.

■ Odpovídá Jiří Rozsypal,
pracovník zodpovědný za
provoz služby E-info: 

E-info je už od začátku kon-
cipována jako služba pro všech-
ny občany nezávisle na místě

bydliště či věku. Informace ro-
zesíláme ve více než 30 různých
rubrikách podrobně členěných,
takže si každý může vybrat ka-
tegorie, o které má zájem.

Co se týká
výpadků inže-
nýrských sítí,

tak do E-info vkládáme všech-
ny informace, které se k nám
od provozovatelů dostanou.
Rozesíláme zprávu ihned. Po-
slední měsíc ale bylo výpadků
elektřiny dost - i radnice byla
jeden den bez elektřiny. V měst-
ských částech ČEZ oznamuje
informace o výpadcích na au-
tobusových zastávkách či slou-
pech veřejného osvětlení. Jed-
ná se o záležitosti plně ČEZu.

Rubrika Ptejte se na webu
zůstává stále, zprávy se zpětně
nemažou. O spuštění diskuze
u jednotlivých článků do bu-
doucna neuvažujeme. Disku-
tovat můžete na jiných we-
bech, než jsou oficiální stránky
města. Ze zkušeností víme, jak
by asi takové diskuze dopadly.
Zbytečně by byl zaměstnáván
člověk-redaktor, který by prů-
běžně musel sledovat a proma-
závat nemístné, sprosté a zcest-
né reakce mimo aktuální téma
- viz jiné velké weby.

O parkovaní a parkovacích
kotoučích bylo rozesláno do-
konce několik zpráv (možná 
v kategoriích, které nemáte
nastaveny k odběru).

Připomínky k chodu města
pište na info@mubo.cz či na
e-info@mubo.cz, vaše zpráva
bude předána dál.

U E-info volíte kategorii, o kterou máte zájem
»Vážení přátelé, dnes jsem dostala e-mail o spokojenosti s E-infem. Uvítala bych, kdybyste poctivě

informovali občany Bohumína, tím myslím všechny občany, tedy i ty, kteří nebydlí přímo ve městě, ale
bydlí v okrajových částech. I toto jsou vážně občané Bohumína«, píše Miluše Bednářová.

ptáte se
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● Jak byste charakterizovala letošní rok?
Částka, vynaložená na investice, byla 

v historii města rekordní, nikdy před tím
nedosáhla takové výše. Město do nich vloži-
lo dvě stě padesát milionů korun včetně re-
kordních dotací. Ze státního rozpočtu a od
Moravskoslezského kraje jsme pro letošní
rok měli k dispozici přes 82 miliony korun.

● Které investiční akce patřily k největším?
Přestavba bývalého hotelového domu na

byty, regenerace sídliště Svatopluka Čecha
a dokončení prací v centru města, včetně
terénních úprav kolem budovy kina. Re-
konstrukce kina byla zahájena v loňském
roce, letos jsme ji dokončili. Zajímavou, 
a zejména pro občany Záblatí významnou,
byla výstavba točny na kopci za téměř 5 mi-
lionů korun. Také Fit školka na Okružní 
ulici stojí za zmínku, náklady na zateplení
fasády, výměna oken a nový kabát, včetně
dalších úprav v interiéru dosáhly 7,7 milio-
nu korun.

● Co se letos nepodařilo dotáhnout do konce?
Všechny investiční akce se dokončily 

v termínu, skluz mají úpravy centra v okolí
kina. Jak už jsme v Oku psali, důvodem by-
la opožděná dodávka materiálu pro dláždě-
ní, která z Číny omylem doputovala místo
do Hamburku do Kanady. Náhradní zásilka
je zatím na cestě. Dokončení dlažby červe-

nými dlaždicemi proběhne zřejmě až v led-
nu, pokud bude příznivé počasí.

● Bude letos dokončen vodní prvek před kinem?
Ze strany sochařů je již hotov. Chybí prá-

vě zmíněné dláždění, které se dodělává.
Prověření a napuštění vody do systému vo-
dotrysků provedeme na jaře. 

● Investicí za 2,6 milionu korun, která není 
vidět, je odplynění skládky komunálního 
odpadu. Jaký bude další osud městské skládky?
V budoucnu bude skládku vlastnit akcio-

vá společnost BM servis, s níž jednáme 
o prodeji. Skládku čeká rekultivace stávající
části a výstavba třetí etapy, vybudování dal-
ší části skládkového prostoru, protože
dnešní kapacita již bude brzy naplněna.

● V jaké fázi jsou přípravy na odkanalizování
městských částí?
Letos se podařilo vybudovat kanalizaci

na ulici S. K. Neumanna ve Starém Bohu-
míně. Připravujeme projekty na sběrače 
v ulicích Úvozní ve Skřečoni, Anenskou,
Sokolskou a Rovnou v Záblatí a v Pudlově
Na Loukách. Chystáme projekčně Vrbici 
a další ulice v Pudlově. Realizace proběhne
v závislosti na finančních prostředcích 
a dotacích v příštích letech. V rezervě jsou
peníze potřebné na spoluúčast při dotač-
ních titulech.

(Dokončení na str. 15)

Křehké ženy, které se nebojí práce. Tak lze ve stručnosti charak-
terizovat investiční odbor bohumínského městského úřadu, 
kterému se letos podařilo »proinvestovat« téměř dvě stě padesát
milionů korun. O tom, kam peníze plynuly a jaké další finanční
prostředky dopomohly tak úctyhodnému výkonu, hovoříme 
s Jitkou Ptoškovou, vedoucí investičního odboru.

Texty k fotografiím investic:
Hotelový dům přestavěný na 86
bytů první kategorie.
Nové operační sály Bohumínské
městské nemocnice.
Novou dominantou náměstí 
T. G. Masaryka bude kašna.
Parkovací plocha v centru města,
nedaleko vlakového nádraží.
Nové fasády bytových domů 
na Tovární ulici v Záblatí.
Budova kina po své generální 
rekonstrukci.
Rohový dům na Kostelní ulici.
Nová točna v Záblatí u pošty.
Letos se uskutečnily dvě etapy 
regenerace sídliště Svatopluka Čecha.
Nádvoří základní školy na tř. 
Dr. E. Beneše.
Mateřská škola Fit školka 
v novém zatepleném plášti.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

Foto: Lucie Balcarová

Autorem všech neoznačených fotografií na této dvoustraně je František Krejzek.
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Foto: Mirka Hrbáčová
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Budou z nich také mistři republiky?

▲ Jednou ze čtyř disciplín silového víceboje jsou shyby na hrazdě. Foto: František Krejzek

Vzpomenete si ještě na ně-
kolikanásobné mistry re-
publiky v silovém čtyřboji?
Byli jimi studenti bohumín-
ského gymnázia a pojem si-
lový čtyřboj pro ně platil ja-
ko zákon. Studenti - mistři
jsou už několik let pryč a si-
lový čtyřboj už v Bohumíně
neskloňujeme ve všech pá-
dech. Přesto každý rok pořá-
dá Kazimír Palka a kolektiv
kantorů tělocviku soutěž žá-
ků šestých až devátých tříd 
v této multidisciplíně. 

Školní sportovní klub při
gymnáziu Františka Živného
zorganizoval 9. ročník soutěže
v silovém čtyřboji, kterého se
zúčastnilo celkem 48 chlapců
základních škol v Bohumíně.
Soutěž byla rozdělena do kate-
gorie starších a mladších žáků
s následujícími výsledky.

Družstva starších žáků: 1. mís-
to gymnázium (470 b.), 2. ZŠ
na ulici Čs. armády (441 b.), 
3. Masarykova ZŠ (422 b), 
4. ZŠ Pudlov (408 b.), 5. ZŠ
na tř. Dr. E. Beneše (338 b.).

Družstva mladších žáků: 1. mís-
to ZŠ na tř. Dr. E. Beneše (309
b.), 2. gymnázium (301 b.), 
3. ZŠ na ulici Čs. armády (246
b.). 

Jednotlivci - starší žáci: 1.
místo Milan Stuchlík, ZŠ ČSA
(185 b.), 2. David Kolton ZŠ,
Masarykova, (173 b.), 3. Adam
Konečný, gymnázium, (165 b.)

Jednotlivci - mladší žáci: 1.
místo Filip Ďurkáč, gymnázi-

um, (123 b.), 2. Lukáš Čopák,
ZŠ Benešova, (111 b.), 3. Ma-
rek Zálešák, gymnázium, (106 b.) 

»Je čím dál menší ochota tré-
novat, studenti na gymnáziu se
věnují více studiu a do posilovny
je těžké je dostat. Na pudlovské

škole se s kluky dají dělat divy, ale
tam zase chybí zázemí, které má-
me tady na gymnáziu,« říká dlou-
holetý trenér silového čtyřboje
a nadšený propagátor tohoto
sportu Kazimír Palka.

František KREJZEK

Turnaj zahájil starosta měs-
ta Bohumína, senátor Petr Ví-
cha a s jistotou sobě vlastní
předvedl exhibiční zahajovací
karambol turnaje.

Po sobotních bojích se do
semifinálových zápasů probo-
jovali Ivo Gazdoš z Kimexu
Havířov, bohumínský hráč Jan
Musil, Slávek Tauterman z BC
Ponětovice a Radovan Hájek 
z BC Poruba. 

Ve finále nastoupil Ivo Gaz-
doš a Slávek Tauterman. Před
zaplněným hledištěm vyhrál
každý z nich jednu disciplínu,

a tak před nejatraktivnější hrou
trojbandem byl nerozhodný
stav 2:2. V posledním zápase
se hráči střídali ve vedení a ko-
nečný výsledek byl 15:15. Dra-
ma vrcholilo a nakonec přišel
na řadu rozstřel. V něm byl
š�astnější Ivo Gazdoš, který
zahrál v úvodním náběhu o je-
den karambol více než jeho
soupeř Slávek Tauterman.

Ceny vítězům předala mís-
tostarostka města Bohumína
Věra Palková spolu s ředite-
lem turnaje Petrem Dudou.

Petr DUDA

Longoni Cup města Bohumína
V Bohumíně se konal 8. a 9. prosince sedmý ročník jedineč-

ného turnaje ve sportovním kulečníku. Nejlepší hráči z celé
republiky se sjeli ke dvoudennímu klání o Pohár Longoni Cu-
pu města Bohumína, turnaje mistrů. Hrálo se ve třech discip-
línách a to v kádru, dvojlomu a trojbandu.

krátce

● Basketbal
Poslední letošní utkání na

domácím hřišti zvládli naši
hráči až zlepšeným závěrem.
Celé utkání se přetahovali se
soupeřem o vedení, protože
prohrávali souboje o míč pod
oběma koši. V závěru ale strhli
vedení na svou stranu díky
dobré střelbě trestných hodů 
a střelecké formě Vojty Ziem-
binského, který dal 6 tříbodo-
vých košů. TJ Bohumín - Start
Havířov 72:69, body Ziembin-
ski 33, Arabasz 15, Zdařil 10.

Letos zbývá našemu druž-
stvu odehrát odložené utkání
v Orlové. Na domácí palubov-
ce odehrajeme další utkání až
v příštím roce, a to 7. ledna 
v 19.30 hodin. (aja)

● Atleti do nové sezóny
s novým názvem
Bohumínští atleti vstoupí

do nové sezóny v roce 2008 
s novým názvem Atletický
klub Bohumín. 

Jejich atletický oddíl se defi-
nitivně odpoutal od své ma-
teřské organizace TJ Bohu-
mín. Sportovci si založili vlast-
ní klub, rozhodnutí potvrdili
na svých oficiálních interneto-
vých stránkách. »Českému at-
letickému svazu i ČSTV jsme za-
slali změnu názvu našeho oddílu.
Založili jsme občanské sdružení
Atletický klub Bohumín, které
jsme již zaregistrovali u minister-
stva vnitra. Pod tímto názvem
vstoupíme rovněž do nových ob-
lastních soutěží pro rok 2008,«
uvedl předseda občanského
sdružení Atletický klub Bohu-
mín Zdeněk Veselý. (luk)
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výs ledkySvětové stříbro Darji Káňové
v bodyfitness,
Darina osmá

V takové formě, v jaké se
Darina Káňová představila
na Mistrovství světa v kultu-
ristice juniorů a masters 
v Budapešti, jsme ji ještě ne-
viděli.

Kategorie kulturistek je vždy
velmi kvalitně obsazená a Da-
rina dříve nestačila na ostatní
objemem a hustotou svalstva.
Tento rok však působily její
svaly plným dojmem, symetrií
a definicí určitě patřila mezi
nejlepší. Nakonec si přivezla
8. místo, ale se stejným po-
čtem bodů jako měla závodni-
ce na místě 7. I když to na fi-
nále nestačilo, určitě to byl je-
den z nejlepších výsledků této
zkušené závodnice.

Její dcera Darja Káňová se
předvedla ve výborné formě.
Krásná prezentace i připrave-
nost jí přinesly stříbrnou me-
daili v kategorii juniorek nad
163 cm ve bodyfitness! Blaho-
přejeme!

(Převzato z www.all-stars.de)
▲ Darja Káňová přivezla stříbro
z mistrovství světa. Foto: archiv

Silvestrovský běh parkem

Přihlášky budou přijímány
od 15.20 hodin v areálu býva-
lého hřiště FC Rapid Skřečoň
(za parkem), nejpozději však
15 minut před startem každé
vypsané kategorie. 

Běží se o zajímavé, atraktiv-
ní a neobvyklé ceny, ale také
pro radost a zdraví. Na závěr
vypukne miniohňostroj!

Časový rozpis, kategorie 
a délka tratě:
● 16.00 předžákyně, předžáci
"A", (2002 a mladší), 100 m

● 16.05 předžákyně, předžáci
"B", (2001, 2000), 200 m

● 16.10 předžákyně, předžáci
"C", (1999, 1998), 300 m

● 16.15 předžákyně, předžáci
"D", (1997, 1996), 300 m

● 16.20 mladší žákyně, mladší
žáci, (1995, 1994), 400 /800 m

● 16.30 starší žákyně, starší žá-
ci, (1992, 1993), 400 / 1 200 m

● 16.40 dorostenky, dorosten-
ci, (1990, 1991), 800 / 1 200 m

● 16.50 ženy, muži do 35 let,
(1972 - 1989), 800 / 1 200 m

● 17.00 ženy nad 35 let, (1971
a starší), 400 m; muži 35 - 50
let, nad 50 let, (1971 a starší),
800 m.

Pořadatelé nevylučují časo-
vý posun způsobený větším
nebo menším počtem startují-
cích. Délky tratí mohou být 

upraveny podle momentál-
ních klimatických podmínek
(včas upozorní pořadatelé).
Další informace na telefonním
čísle 737 962 499, 603 448 235,
www.ak-bohumin.cz, e-mail:
zves.kronika@centrum.cz.

Silvestrovský běh sponzoru-
je město Bohumín, Bochemie,
s. r. o., senátor Petr Vícha, po-
slankyně Milada Halíková, po-
slanec Alfréd Michalík a Atle-
tický klub Bohumín.

(ves)

Atletický klub Bohumín, Fotbalový klub Bohumín, Sokol
Skřečoň, SK Šafrata a Dům dětí a mládeže Bohumín pod zá-
štitou rady města v Bohumíně pořádá 30. prosince v 16 hodin
9. ročník Silvestrovského běhu parkem.

ww ww ww .. aa kk −− bb oo hh uu mm ii nn .. cc zz

● Střídavé úspěchy 
šachistů Viktorie
Šachové družstvo Viktorie

Bohumín A odehrálo další
tři zápasy v krajské soutěži. 

Se Sokolem Dobrá B pro-

hrálo 6 : 2 , remizovalo se Slá-

vií Orlová C 4 : 4 a vyhrálo se

Stonavou B 4,5 : 3,5. Po čty-

řech zápasech má 7 bodů a je

průběžně na pátém místě z dva-

nácti družstev. 

Omlazenému družstvu B se

již tolik nedaří, prohrálo zápa-

sy s Jäklem Karviná B a Soko-

lem Chotěbuz shodně 5,5 : 2,5,

s Rychvaldem 7 : 1 a je zatím 

v okresním přeboru poslední.

Snahou našeho oddílu je

získat další mladé talenty, což

se částečně daří. Náš člen Pa-

vel Tchuř trénuje šachový

kroužek na ZŠ Skřečoň a druž-

stvo ve složení David Mikesz,

Ondřej Šrámek, Jiří Krzyvoň,

Vojtěch Šrámek vyhrálo měst-

ské kolo přeboru škol a bylo

úspěšné i v okresním přeboru

žáků šestých až devátých tříd,

když obsadilo páté místo mezi

třinácti účastníky. (chl)

(Dokončení ze str. 12)

● Drobné, ale užitečné investiční
částky plynuly letos také na do-
pravní bezpečnost...
Osvětlili jsme pět přechodů,

aby se zvýšila bezpečnost ško-
láků i starších občanů. 
Osvětleny jsou přechody na 
ulici Jana Palacha u gymnázia
a u vchodu do parku, u škol na
ulicích Čs. armády, ve Skřečo-
ni a na ulici Bezručově v Zá-
blatí.

● Na které investiční akce se ještě
podařilo 
získat vysoké státní dotace?
Bylo jich hodně, za všechny

jmenujme modernizaci ope-
račních sálů nemocnice. Jsou 
v provozu od října a patří te	
svým vybavením ke špičkovým
pracovištím v kraji. Moderni-
zace proběhla velmi rychle,
bez výraznějšího omezení pro-
vozu a přišla město na 17,5 mi-
lionu korun. Štědrá dotace
státu činila celkově 11 milionů.

● Bytový fond města také dostal fi-
nanční injekci?
Letos jsme například vymě-

nili okna ve 231 městském by-
tu. Do oprav a investic bytové-
ho fondu město letos vložilo
62 miliony korun. Nepočítaje
v to rekonstrukci hotelového
domu, která přinesla 86 no-
vých bytů. 

● Počítáte s tím, že také příští rok
bude rekordní na investice?
Ve schváleném rozpočtu na

příští rok je na celkové investi-
ce počítáno s 116 miliony ko-
run. Největší akcí bude vý-
stavba domu na náměstí ve
Starém Bohumíně, v místech,
kde v letošním roce proběhl
archeologický průzkum. Do-
končení tohoto prvního z řady
plánovaných nových objektů
se předpokládá v roce 2009.
Důležitá je připravenost všech
investičních akcí, nemalé část-
ky si vyžádají projektové doku-
mentace, a to nejen stavby sa-
motné, ale také pro dotační
žádosti. 

Připravil František KREJZEK

Investice 
města dosáhly 
čtvrt miliardy
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▲ Praktická výuka probíhá v učňovských dílnách Střední školy Bohu-
mín, vybavených moderním strojním zařízením. Foto: archiv SŠ

Všechny výrobní podniky
se v dnešní době potýkají 
s jedním velkým problé-
mem, a to nedostatkem
technicky vzdělaných lidí.
Proto se společnost ŽDB
GROUP rozhodla vzít inicia-
tivu do svých rukou a ve spo-
lupráci se Střední školou Bo-
humín, příspěvkovou orga-
nizací, zahájí v novém škol-
ním roce 2008 - 2009 výuku
žáků v nově koncipovaném
učebním oboru hutník.

Výuku nabízeného učební-
ho oboru společnost zvolila ze-
jména pro jeho univerzální
možnosti uplatnění prakticky
ve všech oblastech výroby ve
firmě, a to formou profilace
zaměření na obor tažec drátu,
lanař, valcíř kovů a hutník - 
ocelář, která probíhá v průbě-
hu studia.

Zároveň všem absolventům
tohoto učebního oboru je ga-
rantováno bezprostředně po
ukončení studia přijetí do pra-
covního poměru na pracovní

pozici odpovídající získané
profesi. 

Kromě výše uvedené pra-
covní jistoty ŽDB GROUP a.
s. poskytne žákům přijatým na
obor hutník a jejich rodičům
finanční podporu ve formě:

● příspěvku na učebnice 
a školní pomůcky ve výši 500
Kč pro každého žáka na začát-
ku školního roku,

● příspěvku ve výši 30 % na
dopravu žáků ze vzdálených
lokalit,

● možnosti vydělat si na pla-
cené odborné praxi v rozpětí 
1 000 až 2 000 Kč/měsíčně,

● náborového příspěvku pro
rodiče při nastoupení žáka do
1. ročníku ve výši 1 000 Kč,

● náborového příspěvku pro
absolventa oboru hutník při
nástupu do naší společnosti ve
výši 5 000 Kč.

Přihlášky do výše uvedené-
ho oboru mohou zájemci zís-
kat u svých výchovných po-
radců na základních školách,
případně přímo na Střední
škole Bohumín, příspěvkové
organizaci. 

V případě potřeby Vám bliž-
ší informace poskytnou také
pracovníci odboru Personální
záležitosti ŽDB GROUP, a. s. -
Eliška Těžká, tel. 596 082
079, mobil 604 228 331 a Jan
Halama, tel. 596 082 348,
mobil 604 228 330. 

Tímto společným úsilím za-
jistíme mladé generaci profes-
nost a perspektivu zaměstnání
v dynamicky se rozvíjejících
hutních oborech.

Jan HALAMA

Železárny připravují nový obor hutník

Vánoční 
přání občanům

S blížícími se Vánocemi 
a koncem roku mi dovolte,
abych se i já připojil s přáním
klidných a pohodových Vá-
noc a popřál Vám všem
mnoho štěstí a pevného
zdraví do Nového roku.

Váš poslanec
Jaroslav KRUPKA

Vážení občané, 
děkujeme za vaši pomoc a podporu, díky níž se nám daří

plnit náročný a ambiciózní program. Jeho cílem je změnit
Bohumín v město s budoucností. Do nového roku přejeme
vám i sobě, aby na tváři Bohumína byla ta naše společná
práce čím dál víc vidět.

Prožijte krásné chvíle v kouzelné atmosféře Vánoc a do
nového roku vykročte tou správnou nohou. Pevné zdraví,
hodně radosti ze života, pracovních i osobních úspěchů
vám v roce 2008 přeje za bohumínské sociální demokraty 

Josef PLÁŠIL, předseda MO ČSSD Bohumín 

BOHUMÍN
město 

s budoucností

Ateliér Bart oslavil
kulatou desítku

Ateliér Bart si připomíná
desáté výročí svého založení.
Jeho návštěvníci a členové
před několika dny uspořáda-
li výroční výstavu, kterou se
ohlédli za svou minulostí.

»Počátky samozřejmě nebyly
snadné, ale po deseti letech může-
me říct, že se Bart stal na Bohu-
mínsku i v okolí výtvarně-umě-
leckou stálicí. Navštěvují nás
přátelé umění nejen z Bohumína,
ale i z okolních měst,« uvedl před-
seda Bartu Petr Šablatura. To-
to občanské sdružení bylo jed-
ním z prvních svého druhu 
v Bohumíně. V ateliéru se vý-
tvarníci, sochaři, malíři, foto-
grafové a mnozí další scházejí
dvakrát týdně. »Osobně dou-
fám a přeji si, aby k nám nadále
docházel dostatek lidí s chutí tvo-
řit. Věřím, že nám zachovají svou
přízeň a že budeme pro umění dý-
chat společně,« přál si Šablatura. 

Lukáš KANIA
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LEGENDA:

1) Velký hák; 2) Součást lodi; 3) Menší ře-

ka; 4) Vřesovec; 5) Čeněk (domácky); 

6) Čistidlo oken; 7) Pros�áček.

1) Žert; 

2) Opravdu (slovensky); 

3) Do sedu; 

4) Bývalá politická škola; 

5) Čaroděj z Arabely; 

6) Působení.
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MALÁ KŘÍŽOVKA

A

B

C

D

E

F

G

A

VODOROVNĚ:

A) Afroasiat / Domácky Pamela

B) Bájný pták / Značka tuku

C) Jméno herce Wallicha / Oděv

D) Tajenka

E) Státní tech. kontrola / Noční dravec

F) Vepřová pečínka / Hluk

G) Název písmene X / Izolační keramika

SVISLE:

1) Nebo / Lyže

2) Roleta / Přitakání

3) Citoslovce výsměchu / Zákrsek

4) Český herec

5) Pašování / Část oceánu

6) Lovkyně perel / Slovensky tříska 

7) Koncovka v šachu / Námořnictvo USA

V

1

4

3

2

5

6

KRUHOVKA

ŘETĚZOVKA

Luštíme 
s OKEM 
o ceny

VODOROVNĚ: A) Koření / Chemická značka draslíku / Označení našich

letadel; B) Vozidlo / Loketní kosti; C) Chlup / Část schodiště; D) Německy 

úhoř / Zběhovec; E) Česká řeka / Nářečně jenom; F) Močovina / Asijský náde-

ník; G) Domácí zvíře / Pohodlné křeslo.

SVISLE: 1) Polynézský nápoj / Stará střelná zbraň; 22)) Tažné zvíře / Oddělení

nemocnice; 33)) TAJENKA; 44)) Část obličeje / Značka elektrospotřebičů; 

55)) Část celku / Zkratka Evropské kulturní unie; 66))  TAJENKA; 77))  Osobní 

zájmeno / Slovensky velmi; 88))  Blábol (lidově) / Americký voják (slangově).

●

1. TAJENKA; 

2. Luční rostliny; 

3. Druhé písmeno 

řecké abecedy; 

4. Blažejova milenka; 

5. MPZKypru; 

6. Nota.

1) Masky; 2) Části svíček; 3) Saze

(množné číslo); 4) Ochrany; 5)
Mřížky; 6) Části saka nebo kabátu;

7) Černohnědí ptáci.

Á

N

O

VODOROVNĚ: 1. TAJENKA; jméno

Komenského; 2. Japonské město; 3. Do-

mácky Roderik; obilnina. 

SVISLE: Seveřan; Bohumínské noviny;

Slovesný čas; MPZ Malediv; SPZ Ostra-

vy; Němec.

Autorem všech křížovek
je Stanislav Piechowicz.
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Vzpomínky - úmrtí Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestička

k hřbitovu zůstala jen.
Čas plyne dál, 
nevrátí,co vzal,

jen bolestné vzpomínky 
v očích zanechal.

�
23. prosince by se dožil 70 let 

pan Leopold KOMÁREK. 

Vzpomíná manželka Marie, 

syn Luboš s rodinou, syn Jiří s rodinou.

Dne 20. prosince 

by se dožila 85 let 

naše milovaná 

maminka, babička, 

prababička a teta 

paní Anežka
PIPERKOVÁ. 

Zároveň jsme vzpomněli 9. prosince 

35 let od úmrtí našeho tatínka 

pana Albína PIPERKA. 
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

dcery Alena, Miroslava a Dagmar 

s rodinami a děti Kubálkovy. 

Za život prožitý s Tebou,
za lásku, kterou jsi nám dal,
Tvá památka je stále živá,
ta v srdci zůstane nám dál.

Dne 6. prosince 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

pana Josefa GORGOLA.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka s rodinou.

Děkuji rodině, přátelům

a známým za projevenou

upřímnou soustrast 

při úmrtí mého manžela

pana Ing. Františka
ZAŠKOLNÉHO, 

který zemřel 18. listopadu, 

a za účast při posledním rozloučení, 

květinové dary a slova útěchy. 

Manželka Milada s rodinou.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

�
Dne 20. prosince

vzpomínáme 

40. výročí úmrtí 

pana Ladislava OTRUBY
ze Skřečoně. 

Vzpomíná dcera Marie s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, 
ten neodešel. 

�
22. prosince uplynou 

2 roky, kdy jsme se 

naposledy rozloučili 

s panem Ferdinandem
LIGOCKIM 

ze Šunychlu. 

Vzpomínají manželka, dcera, 

ze�, vnoučata a pravnoučata.

�
Zároveň si 25. prosince

připomeneme nedožité

64. narozeniny 

paní Štěpánky
POTYKOVÉ, 

roz. Ligocké, 

bytem v Karviné, 

která nás náhle opustila letos v únoru. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

maminka, sestra, syn a dcera s rodinami.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě dál 

budeme mít.

�
Dne 23. prosince

vzpomeneme 

1. smutné výročí 

od úmrtí 

pana Rudolfa ŠEVČÍKA. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, dcera Bohumila 

a syn Miroslav s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval, 
ten neodešel.

�
22. prosince uplyne 

1 rok od smrti 

paní Terezie PRÁŠKOVÉ. 

Vzpomínají dcera s rodinou 

a bratr s rodinou.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, v srdci 
však stále zůstává 

bolest a vzpomínání.

Dne 22. prosince 

uplynou 2 smutné roky,

kdy odešel navždy můj

drahý manžel 

pan Oldřich ČERMÁK. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene

manželka Blažena, 

rodina Kroupova, rodina Průšova 

a moji dobří sousedé.

Z náruče matky Přírody
člověk vzešel 

a do ní vrací se zpět.

�
Dne 23. prosince 

by se dožil 74 let 

pan Josef KRTIČKA.

16. ledna uplyne 10 let od jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomíná 

družka Helena s rodinou.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

�
24. prosince 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

manželky a maminky

paní Jarmily DOLEŽALOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel Pavel,

syn Rostislav s rodinou, 

rodina Doležalova a rodina Návratova.
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Vzpomínky - úmrtí Úsměv měl na rtech,
dobrotu v srdci, 
lásku v duši...

�
Dne 31. prosince

vzpomeneme nedožité

65. narozeniny 

našeho milovaného manžela, 

tatínka, dědečka, bratra, švagra, 

strýce, tchána a zetě 

pana Gerharda SEIDLA. 

Nikdy nezapomene manželka s rodinou.

Milovala svou rodinu,
chtěla ještě žít, přišla 

nemoc zlá a musela odejít.

Dne 29. prosince

vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí

naší milované 

manželky, maminky, babičky a prababičky 

paní Drahoslavy MARŠÁLKOVÉ. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manžel Oldřich, syn Lubomír 

a dcera Dáša s rodinou.

Kráčeli jsme životem v radosti
a bolu, v těžkých zkouškách 

životních vždy jsme byli spolu.
Neúprosná smrt pohladila Tvou
tvář a Ty jsi navždy opustil nás.

Dne 2. ledna 2008
vzpomeneme 1. výročí

úmrtí milovaného
manžela, tatínka, 
dědečka, strýce 

pana Jána LODŇANA. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Helena, synové s manželkami, 

dcera s manželem, vnuci a vnučky. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. prosince
vzpomeneme 

15. bolestné výročí,
kdy nás navždy opustil

pan Alfréd
STÖCKER, 

člen orchestru opery
Státního divadla 

v Ostravě. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku. 

S úctou a láskou vzpomíná bratr Emil 
a dcera Eva Horná s rodinou.

Bylo úterý, byl Štědrý den,
a Ty jsi odešla snít svůj věčný sen. 

V neznámý svět odešlas spát, 
zaplakal každý, kdo Tě měl rád. 
Osud už nevrátí, co jednou vzal, 

zůstaly jen vzpomínky a žal.

�
Dne 24. prosince vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí 

paní Jarmily DOLEŽALOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomínají syn Rostislav 

s rodinou, manžel Pavel, maminka a bratr

Milan s rodinou a rodina Doležalova.

Jsou lidé, kteří pro nás 
v životě znamenají víc
než ostatní, o to těžší je
naučit se bez nich žít.

Dne 28. prosince

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Adama
BREZDENA. 

S láskou vzpomínají manželka Libuše,

dcery Pavlína a Kamila s manžely, 

vnuci Petřička, Adam, Adélka.

�

Blahopřání - jubilea

28. prosince 
se dožívá 75 let naše
maminka, babička 

paní Hildegarda
CIELEPOVÁ

z Bohumína. 

Posíláme Ti touto
cestou kytičku blahopřání - mnoho
zdraví, štěstí, radosti v srdci, elánu 

a za všechno poděkování. 
Přeje syn Jaroslav, snacha Jana, 

vnuk David, vnučka Gabka 
a syn Rostislav s rodinou.

�

Dne 25. prosince 
oslaví své 80. naro-
zeniny náš milovaný

manžel, tatínek 
a dědeček plukovník

ve výslužbě 

pan Ján
KOVÁLIK.

K tomuto kulatému výročí mu vše 
nejlepší, zejména hodně zdraví, 

pohodu a dobrou mysl do dalších let
přejí manželka a dcery Lenka a Tamara

s rodinami.

�

Odpovíte-li na všechny otázky tohoto
testu správně a k tomu přidáte vyluště-
né tajenky křížovek ze strany 17, může-
te získat upomínkové předměty. 

Ze správných odpovědí vylosujeme tři,
jejichž autoři získají odměnu. Jména vylo-
sovaných zveřejníme v prvním čísle 17.
ledna. Odpovědi musí do redakce doputo-
vat nejpozději 9. ledna, stačí je vhodit do
schránky důvěry na radnici.

1. Mohli se setkat Albert Schweitzer 
a Albert Einstein?

2. Víte, kterým slovem označovaly ně-
které indiánské kmeny tajemnou neosob-
ní sílu prostupující celou přírodu? Indiáni
tak vysvětlovali všechny nadpřirozené je-
vy a označovali tímto výrazem i různé du-
chovní bytosti.

3. Ve kterém americkém městě sídlí slav-
ná Harvardova univerzita založená roku
1636?

4. Jak se nazývá jedovatý had žijící pře-
vážně v Americe, který má na konci ocasu
zbytek staré kůže po svlékání? Při vzruchu
či ohrožení jej kmitáním rozezvučí.

5. Víte, kde se narodil český hudební
skladatel Leoš Janáček (1854 - 1928)? Je to
obec v našem kraji.

6. Na přelomu 17. a 18. století postavil
významný barokní architekt Jan Fischer 
z Erlachu císařský palác ve Vídni. Jak se
stavba jmenuje?

7. Který je nejvyšší ženský operní hlas?

8. V severoindické Ágře (200 km od
Dillí) se nachází nejvelkolepější mauzole-
um na světě. Nechal je postavit mogul
Šáhdžáhán pro svou ženu, která zemřela
při porodu čtrnáctého dítěte. Jak se tato
stavba z bílého kamene jmenuje?

9. Víte, co je to cingulum?

10. V bibli jsou zmiňovány andělské by-
tosti, které podle tradice tvoří nejvyšší an-
dělský kúr. Jak se nazývají?

11. Který český básník získal Nobelovu
cenu?

12. Kaviár jsou propraná a mírně naso-
lená rybí vajíčka. Ze kterých ryb se pravý
kaviár získává?

13. Hmota jako fyzikální pojem se vysky-
tuje ve čtyřech skupenstvích. Pevné, kapal-
né a plynné. Jaké je čtvrté skupenství?

14. Jak se jmenuje italské město, ve kte-
rém se odehrává děj slavné Shakespearovy
tragédie Romeo a Julie?

15. Zpětným proniknutím žaludečních
š�áv do jícnu a podráždění jeho sliznice
dochází k nepříjemnému pocitu v krku a
za hrudní kostí. Jak se tento jev označuje?

Otestujte si 
své vědomosti
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● Koupím RD nebo sta-
veb. pozemek v Bohumíně 
a okolí, ✆ 777 925 007.

● Neobíhejte banky, vyřídí-
me vše za vás. Šetřete čas, ner-
vy i peníze. Půjčky pro všech-
ny, řešení pro každého. 
Volejte 739 360 044.

● Koupím velký pozemek
v Bohumíně a blízkém okolí, 
✆ 608 984 962.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 775 370 371.

● Půjčky, řešení dluhů 
a exekucí, ✆ 732 474 853.

● Koupím RD v Bohumíně
a okolí, platba ihned v hoto-
vosti, ✆ 608 370 379.

● Koupím jakýkoliv byt,
event. RD nebo pozemek 
- Boh., Dol. Lutyň, Rychvald 
a okolí, pouze od majitele bez
účasti realitky. Platím v hoto-
vosti!!! ✆ 777 979 158.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, lina, koberců,
dřevotřísky, korku, obkládání
schodiš�, nivelace, renovace
podlah atd. ✆ 604 265 861.

● Prodám vykrmené krůty,
✆ 776 171 452.

● Pronajmu nebyt. prosto-
ry - kanceláře, sídlo firmy ve
zrekonstruované budově, vel-
mi výhodný nájem, zabezpeče-
ní, měření energií zvláš�, kon-
takt ✆ 724 620 124.

inzerce
● Půjčka pro každého za-

městnance, důchodce, OSVČ,
mateřská. Žádné popl. předem.
Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Přijmeme vyučené strojní
zámečníky i bez praxe. Geso-
mont, s. r. o., ✆ 596 014 818.

● Daruji 2 rozkládací křes-
la s látkovým potahem, zacho-
valé. Rozměry 80x200 cm, 
✆ 607 649 310.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 1+1 v Boh., nízká zástav-
ba, ✆ 777 979 158.

● Prodám nebo vyměním
dr. 2+1 s výklenkem, hezké,
klidné místo u polikliniky, níz-
ká zást., 2. p., zatepleno, ul.
Čáslavská, 58 m2, plast. okna,
dohoda, ✆ 777 979 158.

● Přijmeme prodavačku
květin, ✆ 724 03 130.

● Šťastné prožití svátků 
vánočních přeje firma Stani-
slav Radiňák - kominictví, čiš-
tění, opravy, stavby, vyvložko-
vání komínů a kotelen, instala-
térské služby. ✆ 603 841 894.

● Vyměním st. 1+1 za 3+1,
obojí v nízké zást. v Bohumí-
ně, ✆ 604 319 051.

● Prodám Viadrus G21, 9
článků, kotel na zemní plyn,
30 tis. kcal/hod., perfektní
stav, 5 000 Kč, ✆ 776 581 214.

● Masáže v aquacentru Bo-
humín - účinné řešení bolestí
i vhodný vánoční dárek. Ing.
Jaromír Hrbáč ✆ 603 802 030.

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

Pneuservis Stoklasa Zdeněk Dolní Lutyně střed

AKCE: LETNÍ PNEU BARUM BRILLANTIS 165/170/13 za 770 Kč
CENY NOVÝCH ZIMNÍCH PNEUMATIK (vč. DPH):

BARUM
155/70/13 od 790,- od 790,-
165/70/13 od 760,- od 790,-
175/70/13 od 890,- od 980,-
165/70/14 od 890,- od 990,-
175/65/14 od 970,- od 1170,-
185/60/14 od 990,- od 1170,-

PROTEKTORY od 390,- Kč

185/65/14 od 990,- od 1190,-
185/65/15 od 990,- od 1290,-
195/60/15 od 1060,- od 1390,-
195/65/15 od 1090,- od 1390,-
185/80/14 "C" od 1290,- od 1580,-
195/70/15 "C" od 1390,- od 1790,-

BARUM

CENY DISKŮ (vč. DPH):
13" Opel, Felicia .................590,-
14" Fiat ..............................790,-
14'' Renault ...................... 1190,-
14'' Peugeot, Citroen ..........990,-

14'' Fiat ..............................790,-
15'' Fiat ..............................990,-
15'' Octavia, VW, Audi ........860,-
16'' Fiat ............................1380,-
16'' Superb .......................1070,-

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 17 hodin, SO 9 - 12 hodin.

Tel. 596 544 446, mobil: 736 202 374.

Není důležitá sleva, ale konečná cena!

SSiillvveessttrroovvsskkáá  zzáábbaavvaa  22000088
Restaurace U Stružků nabízí ve svých prostorách 

Silvestra 2008. 31.12.2007 od 20 hodin zábava až do
rána. Silvestrovské menu v ceně 450 Kč, živá hudba.

Objednávejte na tel. 602 717 278. 

PŮJČKY + ÚVĚRY

- do 500 tis. bez ručitele
- až do 75 let -

- RYCHLÉ VYŘÍZENÍ -

- NEBANKOVNÍ ÚVĚRY
se zástavou nemovitosti, 
bez odhadu, bez příjmů.

Tel.: 608 729 490

Základní škola a Mateřská škola na tř. Dr. E. Beneše

PŘIJME od 2. pololetí 
VYUČUJÍCÍHO DĚJEPISU na 2. stupeň.

Informace na tel. čísle 596 013 104 a 596 016 665.

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Při opakování
3 - 4 x sleva 10 %
5 x a více sleva 20 %

Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce v OKU

Na veletrhu topenářské techniky Aqua-
therm byl velký zájem o produkty závodu 
Viadrus. Významné se kromě tuzemského tr-
hu jeví dodávky do Rumunska a Ruska, kam
by měly v následujících měsících z Bohumí-
na směřovat stovky až tisíce kotlů.

»Důvodem zájmu o kotle na pevná paliva je nejen
vysoká cena plynu v České republice i zahraničí, ale 
i stále rostoucí preference značky Viadrus, především

z důvodu vysoké provozní spolehlivosti kotlů,« říká

ředitel závodu Roman Boczek s tím, že právě 

v segmentu kotlů na pevná paliva nyní drží 

Viadrus v České republice zhruba 36procentní

tržní podíl. Také v Evropě je s 19procentní podí-

lem lídrem prodeje těchto kotlů.

Export závodu za deset měsíců dosáhl 958 mi-

lionů korun, což je meziroční nárůst o 20 milio-

nů korun. 

Tomáš ŽELAZKO

Cena plynu zvedá poptávku po kotlech
... knížka Opevnění IV. sboru,

kterou vydal Klub vojenské
historie Bohumín a psali jsme
o ní v minulém čísle, je již 
k dostání za 140 korun v kni-
hovně v centru města. Kolek-
tiv autorů připravuje druhý díl
s podtitulem Bohumínský sta-
vební podúsek. Autoři slibují
množství dosud nepublikova-
ných fotografií. (red)

víte, že...
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SKVĚLÁ NABÍDKA
6 dnů ubytování v Beskydech

4členná rodina s polopenzí a skipasem

jen za 12 500 Kč
info: ✆ 558 366 058w
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Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence
Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: sweb.cz/petr.nevyjel

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY 

NA COKOLIV
od 6 000 Kč

pro pro zaměstnance, 
důchodce i pro ženy na MD

Tel.: 608 202 207
HUDEBNÍ NÁSTROJE
Bohumín Záblatí
Na Úvoze 372
www.hudebni-nastroj.cz
tel.: 724 952 404

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Příjemné prožití Vánočních svátků, 
hodně zdraví a osobních i pracovních 

úspěchů v roce 2008
přeje všem občanům města Bohumína 

a obchodním partnerům 

vedení BM servis, a. s.

Provoz Údržba BM servis, a. s.
nabízí občanům 

ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ (skříně,
gauče, ledničky, pračky, televizory a další) 

do sběrného dvoru multikárou. 
Termín odvozu je nutno dohodnout týden dopředu.

Svozy probíhají ve čtvrtky 
v době od 14°° do 17°° hodin

nebo v soboty od 10°° do 15°° hodin. 

CENY Čtvrtek Sobota
Centrum města 381,- Kč 428,- Kč

Skřečoň 405,- Kč 452,- Kč

Ostatní městské části 476,- Kč 524,- Kč.

Po složení zálohy 500,- Kč a prokázání totožnosti 
si u nás můžete zapůjčit dvoukolák. Po vrácení vozíku
dostanete zálohu nazpět.

Můžete nás kontaktovat na tel. čísle 596 092 436,
596 092 459 nebo 596 092 400 

VŠE OSTATNÍ JIŽ ZAŘÍDÍME.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 20. prosince do 17. ledna Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 6.1. v 10 hodin KARLÍK A TOVÁRNA NA ČO-
KOLÁDU. Rodinný film USA, 35 Kč.

FILMOVÝ KLUB PRO SENIORY
■ 9.1. v 9 hodin KOŘENÍ ŽIVOTA. Komedie USA,
40 Kč.

■ 10. - 11.1. v 19 hodin POSLEDNÍ LEGIE. Dobro-
družný film VB/USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 12. - 13.1. v 19 hodin VÁŠEŇ A CIT. Romantic-
ké drama VB/USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 13.1. v 10 hodin S KRTKEM DO POHÁDKY.
Pásmo kreslených pohádek pro děti, 45 Kč.

FILMOVÝ KLUB KloUB
■ 14.1. v 19 hodin MODERNÍ DOBA. Komedie
USA, 45 Kč.

■ 17. - 18.1. v 19 hodin SUPERBAD. Komedie
USA, přístupný od 15 let, 70 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

■ 28.12. v 18 hodin KONCERT KOLED. Skřečoň-
ský pěvecký sbor Haslo, novobohumínský kato-
lický kostel, vstup volný.

■ 29.12. v 18 hodin JEŽÍŠ PŘINESL LÁSKU 
A SVĚTLO. Vánoční koncert, katolický kostel Bož-
ského srdce Páně v Novém Bohumíně, vstupné
dobrovolné.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 3.1. v 18 hodin VÝSTAVA OBRAZŮ - Bernard
Baláž. Vernisáž, výstava potrvá do konce ledna, 
v úterý a čtvrtky 15 - 18 hodin.
■ 9.1. v 17 hodin ZDRAVÍ POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍ-
RODY. Přednáška.
■ 10.1. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO KULINÁŘ-
SKÁ SOUTĚŽE na téma konzervace potravin na-
kládáním, zavařováním a kompotováním O Ma-
ryškův pucláček, více na www.maryska.cz nebo
přímo v Maryšce. 
■ 11.1. v 17 hodin NOVOROČNÍ KONCERT. Nina
Krioutchkova se svými studenty opět v Maryšce. 
■ 14.1. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. S cvičitel-
kou Annou Balcárkovou.
16.1. v 17 hodin JAK NA PROBLÉMY S PLETÍ.
Přednáška s poradnou.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
www.ddmbohumin.wz.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 27.12. v 9 hodin VÁNOČNÍ TURNAJ V POČÍ-
TAČOVÝCH HRÁCH.

■ 27.12. v 9 hodin VÁNOČNÍ TURNAJ V BAD-
MINTONU.

■ 27.12. ve 13 hodin VÁNOČNÍ SCRABBLOVÝ
TURNAJ.

SPORT

■ 27.12. RODINNÝ VÝLET. Pěší zimní turistika,
cca 10 km, � O. Daniš, ☎ 723 513 715.

■ 30.12. v 16 hodin SILVESTROVSKÝ BĚH 2007.
Více na sportovní stránce - viz str. 15.

Na webových stránkách města můžete sledo-
vat on-line počet návštěvníků aquacentra. Na
adrese www.mesto-bohumin.cz v sekci Zají-
mavosti, v nabídce Turistické zajímavosti. ▼

Bruslení veřejnosti 
o vánočních svátcích

Sportovní areál za parkem Petra Bezru-
če nabízí ledovou plochu zimního stadio-
nu také ve dnech vánočních svátků 
a Silvestr na ledě. Zabruslit si můžete i na
Nový rok.

25. prosince 10 - 11.30 hodin

26. prosince 10 - 11.30 hodin

27. prosince ZAVŘENO

28. prosince 10 - 11.30 hodin

29. prosince 14 - 15.50 hodin

30. prosince 14 - 15.50 hodin

+ diskotéka: 16.30 - 18 hodin

1. ledna 2008 14 - 15.30 hodin

2. ledna 2008 10 - 11.30 hodin

Provozní doba aquacentra o svátcích
24. prosince ZAVŘENO

25. prosince 8 - 21 hodin 

26. prosince 8 - 21 hodin 

27. prosince 8 - 21 hodin 

28. prosince 9 - 21 hodin

29. prosince 8 - 21 hodin

30. prosince 8 - 21 hodin

31. prosince 8 - 18 hodin

1. ledna 2008 14 - 21 hodin

2. ledna 2008 8 - 21 hodin

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 124.

■ 24.12. ve 21.30 hodin NA ŠTĚDRÝ VEČER
VŠICHNI SPOLU. Náměstí T.G. Masaryka.

■ 4.1. v 18 hodin NOVOROČNÍ KONCERT. Sou-
bor Ondrášek, kostel Božského Srdce Páně v Bo-
humíně, 60 Kč.

■ 8.1. v 15 hodin Čtení na polštářcích: ČÍTÁR-
NIČKA PRO NEJMENŠÍ. Knihovna K3 Bohumín,
nejmenší čtenáři si mohou přijít poslechnout po-
hádky, které jim budou předčítat dospěláci, ti ten-
tokráte zalistují příběhy o krtečkovi. 

■ 8.1. v 17 hodin BESEDA BEZ SERVÍTKŮ. Stráž-
níci městské policie - muži akce nebo oběti byro-
kracie? Knihovna K3 Bohumín, 30 Kč.

■ 11.1. v 18 hodin ŘEČ TĚLA - NEVERBÁLNÍ KO-
MUNIKACE. Jeskyňka Bohumín. S Pavlínou Palo-
vou o tom, jak dosáhnout svého bez jediného slo-
va, 200 Kč (s občerstvením).

■ 12.1. v 15 hodin POHÁDKOVÉ KOUZLENÍ PRO
DĚTI. Kino K3 Bohumín, 30 Kč.

■ 15.1. v 15 hodin SOUTĚŽ JAKO VEŘEJNÁ
SHOW. Kino K3 Bohumín. První semifinálové kolo
vědomostní soutěže o Bohumínu žáků pátých tříd
bohumínských škol.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 20. - 21.12. v 19 hodin MISS POTTER. Drama
VB, USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 22. - 23.12. v 19 hodin GYMPL. Komedie ČR,
přístupný, 75 Kč.

■ 23.12. v 10 hodin DIVOKÉ VLNY. Rodinná ani-
movaná komedie USA, 65 Kč.

■ 27. - 28.12. v 19 hodin MÉ DRUHÉ JÁ. Thriller
USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 29.12. v 19 hodin, 30.12. ve 21 hodin MEDVÍ-
DEK. ČR, černá komedie přístupný od 12 let, 75 Kč.

■ 30.12. v 10 hodin HAPPY FEET. Animovaný
film USA pro děti, 35 Kč.

■ 30.12. v 19 hodin, 31.12. v 15 hodin POSLEDNÍ
PLAVKY. Česká komedie, přístupný od 12 let 75 Kč.

■ 3. - 1.1. v 19 hodin INVAZE. Sci-fi thriller USA,
přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 5. - 6.1. v 19 hodin KRÁLOVSTVÍ. Thriller USA,
přístupný od 15 let, 60 Kč.
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Mikuláš 
naděloval

Zástupci radnice a členové
komise pro občanské záleži-
tosti v doprovodu Mikuláše
a čerta přišli udělat radost
klientům Domova jistoty ve
Starém Bohumíně. Zastavili
se i za seniory na Šunychelské
ulici, v ústavu pro mentálně
postižené a v Domovince,
kde na ně čekal program při-
pravený mládeží. (red) 

Naši a polští hasiči
podepsali smlouvu

V prosinci podepsali kopytovští hasiči
smlouvu s kolegy z Ochotniczej straży
pożarnej z polských Gorzyc o vzájemné
spolupráci. Slanostní akt zachytil objek-
tiv Františka Mlynkece. Smlouva je jen
završením mnoha společných akcí a sou-
těží za poslední tři roky. V letošním létě
kopytovští například na české straně 
uspořádali tábor pro zhruba třicet mla-
dých hasičů z obou spolků. (mly)

Foto: František Krejzek

Knižní fond
obohatí
Kapky rosy

Na knižním trhu se ob-
jevilo další literární dílo
rodáka z Bohumína, re-
spektive rodačky. Sbírku
básní nejen o lásce pokřti-
la bohumínská básnířka
Dagmar Čížová. Knížka se
jmenuje Kapky rosy a vy-
šla na přelomu listopadu 
a prosince. 

»Chtěla bych poděkovat
všem, kteří přispěli k vydání
sbírky, všemu a všem, kteří
vnesli do mé duše semínko
inspirace i těm, kteří poskytli
sponzorské dary,« uvedla při
slavnostním křtu Dagmar
Čížová. Její nejnovější
básničky o životě, o lásce 
i o městu, ve kterém žije,
jsou již třetím literárním
knižním počinem, pod
kterým se podepsala. Na
vydání Kapek rosy se fi-
nančně podílelo rovněž
město Bohumín. 

Lukáš KANIA

Perníkové
zvonky

K lázeňským oplatkám,
turistickým známkám a vá-
nočním ozdobám se staro-
bohumínskými motivy te	
v této městské části přiby-
ly také krásné perníkové
zvonky. Kromě náměstí
Svobody je na nich i přání
veselých Vánoc.  (red)

Foto: František Krejzek

Foto: Lenka Seidlová

Foto: archiv školy

Gymnazisté se navštěvují  
s polskými studenty

Studenti bohumínského gymnázia navštívili v listopadu
své vrstevníky v polském Těšíně. V soutěžním a zábavném
dopoledni obě skupiny prezentovaly své vědomosti o part-
nerské straně, soutěžili a zpívali české i polské písně. Bohu-
míňáci si prohlédli polskou střední školu a školní knihovnu.
Jak nám do redakce napsaly studentky oktávy bohumínského
gymnázia Gonsiorová a Gospošová, všichni se rozloučili s pří-
slibem dalších společných akcí. (red)


