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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
19. listopadu,

uzávěrka 11.11.

Přeložení lávky pro pěší přes železnici u mostu ve Skře-
čoni se odkládá, most je do 27. listopadu průjezdný. 

Stavba dálnice se kolem Bohumína ovinula
jako chobotnice. Zasaženy jsou části Starý Bo-
humín, Šunychl, Skřečoň, Nová Ves, částečně 
i Nový Bohumín (přivaděč za aquacentrem).
Přesun pěší lávky na skřečoňském mostě je za-
čátkem její největší stavby v centru města.

V posledním říjnovém týdnu měly mohutné jeřá-
by přemístit pěší lávku skřečoňského mostu na nové
nosníky směrem k nádraží. V posledním okamžiku
však došlo ke změně termínu a lávka i most je tedy
do 27. listopadu znovu otevřen. Termíny, které zmi-
ňujeme, jsou bohužel závislé na dodavatelích stavby
a v tomto případě také na dotčené firmě, a tou jsou
České dráhy. Lávka se měla přemis�ovat za provozu,
pouze s omezením rychlosti vlaků projíždějících pod
ní. Podle Českých drah bude bezpečnější, když se
přesun lávky provede bezprostředně před demolicí
starého mostu v lednu. V té době bude na trati pod
mostem zastavena železniční doprava. 

Jednání 
zastupitelů města

Jedním z bodů 19. za-
sedání zastupitelů bude
9. listopadu návrh roz-
počtu na příští rok. Na
programu je také novela
jednacího řádu zastupi-
telstva města, smlouva
o spolupráci s městem
Orlová v oblasti vzdělá-
vání. Projednávat se bu-
de spolufinancování pro-
jektu »Řeky rozdělují,
řeky spojují - vybudová-
ní nástupních míst pro
vodáky na Odře a Olši«,
návrh úpravy rozpočtu
2009, nový územní plán
- vyhodnocení rozvojo-
vých lokalit, informace
o kruhovém objezdu na
křižovatce ulic Čs. armá-
dy a Ostravské a další.

(red)

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Ocenění 
nejlepších plavců

Osmnáctý ročník soutěže Plave celé
město skončil již 5. října. Bohumín zví-
tězil jak v bodování, tak také v největ-
ším počtu soutěžících. Pro ocenění nej-
lepších plavců, kteří se podíleli na ví-
tězství našeho města, však připravila
společnost Bospor slavnostní odpoledne
na 27. října. Pozvané sportovce ocenila
za město tajemnice městského úřadu
Dagmar Fialová a ředitel Bosporu Jan
Rozsypal. Na snímku s nejrychlejší plav-
kyní Kateřinou Skudříkovou, která 100
metrů uplavala za 1 minutu a 17 vteřin.

(Dokončení na str. 6)

Důležitým termínem je 27. listopad, kdy veške-
rá doprava začne jezdit po novém kruhovém ob-
jezdu ve směru ulice Lidická - 1. máje a most bude
definitivně uzavřen. Kruhová křižovatka bude
součástí nájezdu k novému skřečoňskému mostu.
Na jeho opačném konci bude dále pokračovat ko-
lem aquacentra na další kruhový objezd v lokalitě
Na Panském. (Další informace o stavbě D47 na-
jdete na str. 5). František KREJZEK
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Elektronická komunikace s úřadem
Od 1. listopadu nabyl ú-

činnosti zákon 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi do-
kumentů, jehož jedním z dů-
sledků je, že všem úřadům
vykonávajícím státní správu
(přibližně 7 000) a všem práv-
nickým subjektům v ob-
chodním rejstříku (přibližně
350 000 firem) nařizuje pro
komunikaci ve veřejné sprá-
vě využívat tzv. elektronic-
kou datovou schránku.

Jedná se o virtuální poštovní
schránku sloužící k doručová-
ní, uložení a odesílání dato-
vých zpráv. Představou minis-
terstva vnitra je, že datové
schránky nahradí postupně
listinnou a osobní komunikaci
hlavně ve státní správě. Česká
republika je v současné době
jediným státem na světě, kde
je tato komunikace pro vybra-
né subjekty povinná. 

Město Bohumín má dato-
vou schránku aktivovánu od
12. října 2009 a za 3 týdny do
ní dorazilo více než 40 dato-
vých zpráv (většinou od vel-

kých státních úřadů a měst) 
a jejím prostřednictvím ode-
sláno 10 zásilek k právnickým
subjektům. Ze současného po-
čtu listovních zásilek do úřadu
bude koncem roku přibližně
80 % doručováno elektronic-
ky. Výrazně to ulehčí zpraco-
vání zásilek a doručení bude
garantovat státem zřízený in-
formační systém datových
schránek.

S úřadem může také dobro-
volně komunikovat i občan,
který si datovou schránku zří-
dí na Czech POINTu zcela
zdarma. Po vyplnění jednodu-
ché žádosti a jejím odeslání do
systému mu dle zákona (do tří
dnů) dorazí domů obálka s pří-
stupovými údaji do jeho dato-
vé schránky a může začít prak-
ticky ihned komunikovat s ú-
řadem.

Jedním z míst na radnici, které budou komunikovat pomocí datové schránky
je Czech POINT na živnostenském úřadu. Foto: František Krejzek

Téměř dvacet milionů korun se letos
radnici podaří ušetřit na investičních
akcích. Žádnou z nich přitom město ne-
odložilo, naopak ušetřilo na jejich ná-
kladech.

Podle schváleného rozpočtu mělo letos
proinvestovat 119 milionů korun, díky
dobré přípravě, brzkým
výběrovým řízení, hospo-
dářské krizi i vysokému
zájmu firem o zakázky však vložilo do in-
vestic o 20 milionů méně, přesně tedy 99
milionů korun. 

»Velký důraz při výběrových řízeních klade-
me na cenu. Ve většině případů je to jediné kri-
térium. Ostatní kritéria, jako termíny zhoto-
vení a záruk i kvalita, jsou pevně nastaveny
pro všechny uchazeče. Zakázky navíc soutěží-
me v prvních měsících roku, kdy firmy nemají
tak vytížené kapacity a nabízejí nižší ceny.
Kvůli tomu musíme mít v předstihu už na kon-
ci roku hotovou projektovou přípravu,« uved-

la vedoucí investičního odboru naší radni-
ce Jitka Ptošková.

Uspořit se městu podařilo například na
modernizaci dvou bohumínských školních
dvorů. Namísto plánovaných 11 milionů
korun se investici podařilo vysoutěžit za 
9 milionů korun. Také výměna oken 
v Bezručově ulici u čísel popisných 1143 

a 1145 bude téměř o polo-
vinu levnější. Z původně
plánovaných 8 milionů

korun spadla cena po výběrovém řízení 
na 4,6 milionu korun.

Necelý jeden milion korun ušetřilo měs-
to také na rekonstrukci budovy Centra so-
ciálních služeb v Okružní ulici. Původně
počítalo při opravě s částkou 5,1 milionu
korun, po výběrovém řízení ale klesla na
4,5 milionu korun.

O tom, jak se radnici daří šetřit pláno-
vané náklady na investice se dočtete také
v příštím čísle.

Lucie BALCAROVÁ

Insolvenční řízení -
oddlužení

Někteří občané se rozhodli využít no-
vé zákonné možnosti vycházející z nové-
ho Insolvenčního zákona č. 56/2008
Sb., a to oddlužení. Toto nově vzniklé ří-
zení má svá pravidla, která jsou ve výše
uvedeném zákoně blíže specifikována. 

Mezi nejdůležitější náležitosti podání
návrhu na oddlužení patří oznámení všech
věřitelů. Bohužel se však setkáváme s pří-
pady, kdy tak dlužníci nekonají a pohle-
dávky města neuvádějí. Domnívají se snad,
že se o nich neví? Omyl. Za pomocí infor-
mací získaných z veřejně dostupného in-
solvenčního rejstříku své dlužníky odhalí-
me a ihned své pohledávky přihlašujeme.
Pro všechny strany zúčastněné v insolvenč-
ním řízení by však bylo nejvhodnější, kdyby
dlužníci sami své věřitele informovali. Na-
konec jen malé upozornění, od 1.1.2010
vstupuje v účinnost nový Trestní zákoník č.
40/2009 Sb., který blíže v § 222 specifikuje
poškození věřitele a následky tohoto po-
škození (jedná se o trestný čin). Dobrá rada
na závěr? Snažte se při zahájení řízení radě-
ji informovat všechny své věřitele.

Erika MASNÁ, finanční odbor

Šetříme, investice 
a opravy jsou levnější

úspory

Úředníci, vykonávající stát-
ní správu, jsou na tuto komu-
nikaci připraveni. V Bohumí-
ně je to odbor živnostenský,
sociální, právní, stavební. Na-
opak, některé odbory se s elek-
tronickou komunikací skoro
nesetkají. Jedná se například 
o majetkový a investiční odbor,
které pracují v samosprávě.

Již nyní si občané a právnic-
ké subjekty mohou na strán-
kách www.mesto-bohumin.cz
v sekci Radnice najít odkaz
Datová schránka, pod nímž
zjistí, které úkony lze provést
elektronickou komunikací přes
datové schránky. Seznam se
bude postupně rozšiřovat dle
možností úřadu. Na této strán-
ce jsou také uvedeny doporu-
čené formáty příloh a správné
označování zásilek.

V současné době nic nebrá-
ní elektronické komunikaci
mezi občanem a úřady, která
již bude v blízké budoucnosti
samozřejmostí veřejné správy
v České republice.

Michal KOLOVRAT,
informační technologie
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I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 8, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha
29,70 m2. Prohlídka bytu 5.11.
od 8.30 do 9 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 11.11. 
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1145, 1+1, číslo bytu 37,

kategorie I., 8. nadzemní pod-
laží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková
plocha 51,49 m2. Prohlídka by-
tu 5.11. od 9 do 9.30 hodin. Li-
citace se koná 16.11. v 16 ho-
din.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. Opa-
kovaných licitací se mohou zúčastnit občané Evropské unie
starší 18-ti let s trvalým pobytem na celém území ČR. Podrob-
né informace naleznete na www.mesto-bohumin, sekce Rad-
nice, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
I Byt na ulici Čs. armády

1054, 1+3, číslo bytu 34,
kategorie I., 7. nadzemní pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 59,37 m2, celková plocha
60,71 m2. Prohlídka bytu 19.11.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 23.11. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 13, ka-

tegorie I., 3. nadzemní podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha
31,20 m2. Prohlídka bytu 19.11.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 23.11. v 16.15 hodin.

Registrace pro bezplatnou službu E-info
Jméno, příjmení, titul:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nepovinný údaj)

E-mailová adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobilní telefonní číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sí� [   ] T-mobile, [   ] O2, [   ] Vodafone)

SMS e-mailová adresa mobilu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*(viz rubová strana)

Souhlasím se zpracováním zadaných údajů 
pro interní potřeby systému E-info.

(označte křížkem)

Datum a podpis žadatele

Vyplněný kupón můžete
doručit osobně do kanceláře
č. 112 (informační technolo-

gie)v hlavní budově radnice, 

v tom případě vezměte s sebou

mobilní telefon, odevzdat na
infocentru radnice nebo vho-
dit do schránky důvěry - 

vše v přízemí hlavní budovy

radnice.

Případně jej zašlete poštou

na adresu: MěÚ Bohumín
informační technologie 

Masarykova 158
735 81 Bohumín

✁Zde odstřihněte

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 49,

kategorie I., 9. nadzemní pod-
laží. Plocha pro výpočet ná-
jemného činí 28,88 m2, celko-
vá plocha bytu je 31,20 m2.
Prohlídka bytu se uskuteční
19.11. od 9.30 do 10 hodin. Li-
citace se koná 23.11. v 16.30
hodin.

Další informace získáte na
majetkovém odboru, Lenka
Vachtarčíková, telefonní číslo
596 092 199, e-mail: vachtar-
cikova.lenka@mubo.cz.

(vach)

www.mesto-bohumin.cz - rubrika E-info - pro registraci on-line

Zeptali jsme se za vás, proč se znovu
kope a pokládá žlutý kabel, když stejná
firma kopala již v červnu? Bude se ve
stejných trasách příští rok pokládat ta-
ké CZT? A znovu se bude kopat?

Žluté kabely jsou optická vlákna zajiš�u-
jící kvalitnější a rychlejší příjem internetu,
televizí ap. V současné době se ve městě
znovu kope, ale v jiných lokalitách než 
v létě. Nyní probíhá již VIII. etapa, která
je pro letošní rok poslední. Celková trasa
nově položených kabelů přesahuje délku
10 kilometrů. 

Záměrem města bylo v období příprav
staveb centrálního zásobování teplem
(CZT) a výměny optických kabelů maxi-
málně sjednotit termíny jejich realizací,
aby byli občané pokud možno co nejméně
obtěžováni těmito stavebními činnostmi.

Avšak s ohledem na odlišné technologie,
složitost pokládky, časovou náročnost 
a také finanční zajištění staveb se někdy
nedaří tento záměr dodržet. 

Například v případě znovu rozkopané-
ho chodníku na ulici Seifertově (viz foto)
před základní školou šlo ze strany firmy
pokládající kabely o ujištění, že z finanč-
ních důvodů nebudou práce v tomto místě
již letos prováděny. Město proto o prázd-
ninových měsících plánovaně nechalo
chodník opravit. Situace se však změnila 
a firma pokládku nedávno provedla.

Pokud taková situace nastane, dbá od-
bor životního prostředí a služeb o obzvláš�
dokonalé uvedení povrchů do původního
stavu.

Ivo LENOCH, 
odbor životního prostředí a služeb ŽPS

Proč se znovu kope v centru města?

Foto: František Krejzek
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✁Zde odstřihněte

*) Co je to ten SMS e-mail a na co ho potřebuji?
Abychom mohli posílat zprávy z E-infa i na váš mobilní telefon, musíme znát váš SMS e-mail. SMS e-mail je fiktivní e-mailová adre-

sa, která je přiřazena k vašemu telefonnímu číslu. V případě, že zašleme zprávu z E-infa na tuto adresu, je vám doručena jako SMSka, 
a to zdarma. Tuto e-mailovou adresu je možno aktivovat u každého našeho operátora. 

Jak SMS E-mail vypadá?
■ O2: stačí do formuláře jen uvést vaše telefonní číslo (SMS e-mail je pak ve formátu +42060212356@sms.cz.o2.com)

■ T-Mobile: je třeba se zdarma zaregistrovat do portálu operátora www.t-zones.cz a zde provést několik nastavení, které jsou 
detailněji popsány na webu města v sekci E-info. Rádi vám s nastavením pomůžeme a poradíme.

■ Vodafone: je potřeba poslat smsku ve tvaru »EMAILZAP vaše-telefonní-číslo« nebo »EMAILZAP vaše-přezdívka« a odeslat 
na číslo 2255. SMS e-mail vám bude obratem potvrzen a má pak tvar např. 777123456@vodafonemail.cz nebo 
petr1234@vodafonemail.cz.

Více informací o službě E-info najdete na www.mesto-bohumin.cz, rubrika E-info, nebo vám rádi s registrací do E-info kdykoliv
(pondělí - pátek) pomůžeme v kanceláři č. 112 (informační technologie), přízemí radnice.

Nejdůležitějším »balíčkem« informací, které lze v E-info obdržet na mobil či e-mail, jsou zprávy o krizové a havarijní situaci ve měs-
tě. Jde o základní informace o odstávkách médií (elektřina, plyn, telekomunikace, voda), výzvy policie, uzavírky silnic a informace 
z radnice. Dosah zpráv je okamžitý, ihned po vyhlášení jakékoliv nenadálé události a v jeden okamžik po území celého města.

www.mesto-bohumin.cz - rubrika E-info - pro registraci on-line

Městský úřad Bohumín za-
bezpečuje v rámci svých kom-
petencí činnost speciálního
stavebního úřadu pro stavby
silnic, místních komunikací 
a veřejně přístupných komu-
nikací a staveb vodních děl.
Vystupuje také jako dotčený
orgán v oblasti dopravy a ži-
votního prostředí.

Od 1. ledna 2007, kdy začal
platit nový stavební zákon, je
obecným stavebním úřadem
pro území města Rychvald od-
bor výstavby a životního pro-
středí městského úřadu Ry-
chvald, avšak pořizování územ-
ního plánu města Rychvald je
svěřeno stavebnímu odboru
městského úřadu Bohumín.
Městský úřad v Bohumíně není
ani dozorovým orgánem staveb-
ního úřadu v Rychvaldu, tato
pravomoc náleží Krajskému ú-
řadu Moravskoslezského kraje.
Jako každý správní orgán, tak 
i stavební úřad v Rychvaldu je
zcela zodpovědný při vydávání
příslušných rozhodnutí za jejich

zákonnost a musí posoudit sou-
lad každé stavby s vydanou ú-
zemně plánovací dokumentací.

Převážnou část Rychvaldu
tvoří tzv. »nezastavěné území«
a stavební zá-
kon striktně
definuje, které
stavby zde lze umístit. Seznam
možných staveb je uveden 
v § 18, odst. 5 stavebního záko-
na, ale nepatří sem nové ro-
dinné domy. Výstavba je mož-
ná pouze na zastavitelných 
a zastavěných plochách defi-
novaných územním plánem. 

Na nesoulad mezi praktiko-
vanou skutečností a zákonem
bylo vedení města a odbor vý-
stavby a životního prostředí 
v Rychvaldu upozorněno na
jednání, jež proběhlo i za účas-
ti bohumínských úředníků na
odboru územního plánování,
stavebního řádu a kultury
krajského úřadu Moravskos-
lezského kraje v květnu letoš-
ního roku. Bylo dohodnuto, že
Rychvald zastaví vydávání dal-

ších povolení, jež by mohla být
v rozporu se stavebním záko-
nem. Neprodleně měly být za-
počaty práce na pořízení změ-
ny územního plánu č. 3 u dvou
lokalit, na které bylo zahájeno
přezkumné řízení z důvodu je-
jich nezákonnosti. Dále bylo
dohodnuto, že se začne poři-
zovat nový územní plán pro
celé území Rychvaldu. 

O pořízení změny územního
plánu č. 3 rozhodlo zastupi-

telstvo města 
Rychvaldu na
svém zasedání

17. června 2009, přičemž tato
změna obsahuje zhruba dal-
ších padesát požadavků obča-
nů. Její schválení se předpo-
kládá na podzim příštího roku.
Pořízení nového územního plá-
nu bude zahájeno v roce 2010
a do té doby nelze v některých
lokalitách vydávat žádná správ-
ní rozhodnutí, nebo� by mohla
být nezákonná (v rozporu 
s platnými zákony). Bohužel
se tak prostřednictvím staveb-
ního úřadu v Rychvaldu dělo.
Stavebníci, kteří od června
2009 získali povolení pro stav-
bu a již staví, se mohou dostat
do stavu právní nejistoty, ne-
bo� v případě přezkumu kraj-
ským úřadem mohou být je-
jich povolení prohlášena za

neplatná. V těchto případech
doporučujeme ve stavbě nepo-
kračovat a ověřit si na odboru
výstavby a životního prostředí
v Rychvaldu soulad s platným
územním plánem. V žádném
případě nechceme vydávat po-
plašné zprávy, ale v případě
rozporu je jistější počkat na
schválení změny územního
plánu, popřípadě na nový ú-
zemní plán. Hrozí zde totiž ne-
příjemný postih - odstranění
stavby. Upozorňujeme, že sta-
vební odbor v Bohumíně v té-
to oblasti není dle zákonné
působnosti oprávněný, a proto
se stavebníci musí obrátit na
úředníky na městském úřadě 
v Rychvaldu. V případě po-
chybností jsme však ochotni 
i rychvaldským občanům vyjít
vstříc radou, případně dopo-
ručením dalšího postupu. 

Město Bohumín v žádném
případě nechce, aby došlo v Rych-
valdu ke zrušení stavebního 
úřadu, přestože v současné do-
bě, z důvodů jeho pochybení,
o tom krajský úřad vážně uva-
žuje. Budeme vždy podporo-
vat, aby výkon veřejné správy
byl co nejblíže občanům, nej-
lépe v místě jejich bydliště. 

Libor RADIŇÁK,
vedoucí stavebního odboru

městského úřadu v Bohumíně

Výstavba na území města Rychvaldu
Na městském úřadu v Bohumíně se

množí dotazy občanů, že údajně náš úřad,
potažmo starosta města, zakázal výstavbu
rodinných domů v Rychvaldu. Tyto infor-
mace jsou samozřejmě zcela nepravdivé.
Povolováním většiny druhů staveb na 
území města Rychvaldu je pověřen podle 
§ 13 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zá-
kon) místní stavební úřad, tj. pouze odbor

výstavby a životního prostředí městského úřadu v Rychvaldu. 

aktuálně

Odbor výstavby a životního prostředí městského 
úřadu v Rychvaldu při povolování staveb pochybil 
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Městská policie: ✆ 156,
596 092 156, 731 130 666

Maják městské
policie
Na zahradu kradený
nábytek?

Z restaurace Rio si pachatel,

kterého strážníci později vy-

pátrali, odnesl v noci 12. října

plastový zahradní nábytek.

Protože se jednalo o přestu-

pek, byl řešen pouze pokutou.

Izolační materiál
je v kurzu

Hlídka městské policie při-

stihla na Mírové ulici mladíka,

který v noci odnášel z cizí stav-

by balíky izolačního materiálu.

Za tuto »neplacenou noční

práci« ho navíc ještě předala

Policii ČR. 

Násilník daleko 
neutekl

Záchranná služba převezla 

k ošetření na polikliniku zra-

něného muže, kterého na nád-

raží napadl neznámý útočník.

Ačkoliv násilník z místa utekl,

městská policie ho nalezla a do-

pravila na policejní služebnu.

Chtěl si jednou 
pořádně zarazítkovat

Za legrácku se školním razít-

kem si studentík vysloužil prac-

né čištění kabiny výtahu. Při

stěhování archivu Rodinné

školy totiž odcizil razítko, kte-

rým vyzdobil celý vnitřek výta-

hové kabiny.

Kradli jako straky
Izolační materiál se stal ve

městě dobrým obchodním ar-

tiklem. Svědčí o tom mimo ji-

né další případ »přemis�ová-

ní« materiálu v nočních hodi-

nách. Hlídka sledovala čtveřici

mužů, která přenášela balíky

polystyrénu do domu na ulici

9. května. Po jejich zadržení

bylo zjištěno, že izolační mate-

riál odcizili ze stavby na Štefá-

nikově ulici. (red)

aktuálně

V červenci budou stavby dokončeny

Nadjezd D47 na Šunychelské ulici směrem k centru. Foto: František Krejzek

Hned několik rozestavěných nadjezdů, podjezdů a přivadě-
čů dálnice D47 začíná dostávat svou finální podobu. Přímo ve
městě jde o nadjezdy ve Starém Bohumíně a Šunychlu a kru-
hový objezd u Starého Bohumína. Zeptali jsme se Petra Haná-
ka, hlavního stavbyvedoucího - ředitele výstavby D47, na ter-
míny dokončení staveb a jejich uvedení do provozu.

Vláda slíbila do konce roku 2011
dva nové termíny dokončení bo-
humínského úseku D47 až k hra-
nicím. Který z těch termínů
se týká staveb přímo ve městě
(nadjezdy Slezská, Šunychelská,
kruhový objezd Starý Bohumín)
a jaké jsou termíny dokončení
jednotlivých úseků?

Navrhli jsme objednateli no-
vé termíny. Pro zprůjezdnění
stavby Ředitelství silnic a dál-
nic ČR D 47092 Bohumín -
státní hranice ČR/PR termín
30. červen 2011, pro dokonče-
ní 30. listopad 2011. Máme to
uvedeno v návrhu Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo, čekáme
na ratifikaci. Nadjezdy Slezská

a Šunychelská se zprovozní 
v roce 2010 do 30. července,
stejně tak kruhový objezd Sta-
rý Bohumín (rondel západ -
Ostravská).

Květen 2011 se objevuje
v souvislosti s termínem 
zprovoznění nového skřečoňského
mostu, stavby v centru města.
Bude dodržen?

Stavba »skřečoňského« mos-
tu (silnice I/67) není naší za-
kázkou, ale návazný úsek při
stavbě dálnice D 47092 bude
pro zprovoznění silnice I/67 
v květnu 2011 určitě připraven. 

V jakém stavu rozestavěnosti
jsou jednotlivé stavby?

Stupeň rozestavěnosti jed-
notlivých objektů je dán fi-
nančními možnostmi jednotli-
vých členů sdružení pro vý-
stavbu příhraničního úseku
dálnice. Vzhledem k tomu, že
investor nezaplatí dodavate-
lům v letošním roce ani koru-
nu, dochází logicky ke značné-
mu zpoždění výstavby a navr-
žené, výše uvedené termíny
zprovoznění a dokončení jsou
samozřejmě podmíněny ga-
rancí státu na dofinancování 
v termínech přijatelných pro
dodavatele. Tito ve snaze po-
kračovat ve výstavbě, nepřeru-
šit práce a ušetřit zvýšené ná-
klady na konzervaci stavby 
a její opětný rozběh, čerpají
prostředky z provozních úvěrů
dostupných v omezené výši.

František KREJZEK

Mé velké a upřímné díky patří poctivému nálezci, který neuvedl ani své jméno a přinesl mou

peněženku v pátek 23.10.2009 na MěÚ v Bohumíně na ztráty a nálezy. Den předem jsem platil 

v obchodě a peněženku jsem nechal položenou bu	 na pultě nebo v košíku. O to víc mě to mrzelo,

protože jsem tam měl větší obnos, který běžně jako důchodce s sebou nenosím. Chtěl jsem je dát

dceři na nákup vánočních dárků pro vnuky. Vůbec jsem nedoufal, že by mě potkalo v dnešní době

takové štěstí a peněženku by i s penězi někdo vrátil. Ještě jednou Vám, neznámý pane, z celého

srdce děkuji a jsem rád, že jsou mezi námi slušní a poctiví jedinci. Eftimios VLACHOPULOS

Poděkování neznámému nálezci peněženky
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Podzimní trable s listím a větvemi
Je tady podzim a s ním příprava zahrad na 

zimu. Pálil jsem na zahradě v centru města su-
ché ořezy ze stromů. Vím, že listí se pálit nedá,
protože čoudí, ale suché dřevo hoří plamenem 
a z ohně vychází jen nepatrný kouř. Když mě
městská policie přinutila oheň 
uhasit, ptal jsem se, proč nelze
dřevo spálit, když městská vy-
hláška specifikuje, že pokud oheň nevyvíjí nad-
měrný kouř, lze takto ořezy likvidovat. Prý to
obtěžuje okolí, bylo mi řečeno. Otázka zní - co 
s listím a ořezanými větvemi? Mohu veškerý od-
pad ze zahrady zlikvidovat tak, že jej odvezu do
sběrného dvora? Ivo DOSTÁL

Odpovídá Pavel Klimovič, vedoucí odboru
životního prostředí a služeb: Likvidace listí je

možná ve sběrném dvoře, žádné omezení množ-
ství zde není. Ořezané větve se ve sběrném dvo-
ře neberou, každý si je musí likvidovat sám.
Obecně závazná vyhláška města, která povolova-
la pálení suchých rostlinných zbytků (za dodrže-

ní určitých podmínek) byla zru-
šena už v roce 2006 (na základě
kontroly z Ministerstva vnitra

ČR). Suché rostlinné zbytky lze ale dále spalovat
- umožňuje to zákon o ovzduší (č. 86/2002 Sb.),
kde se v §3, odst. 5 uvádí: »V otevřených ohništích,
zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích za-
řízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem,
přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami.«

ptáte se

Oko chválí
Dům z roku 1936 (na snímku

vlevo) koupili manželé Klímo-
vi v roce 1997. Během tří let
provedli jeho rekonstrukci. 
V letošním roce dokončili zají-
mavou dostavbu tohoto objek-
tu - přesnou kopii původního
domu (na snímku vpravo). Dvoj-
dům stojí na Rychvaldské ulici
v Záblatí. (frk)

Foto: archiv Klímových

Ocenění nejlepších plavců
(Dokončení ze str. 1)
Slavnostního odpoledne spo-
jeného s oceněním těch nej-
lepších se nemohl zúčastnit
nejrychlejší plavec Adrian Ku-
der (čas na 100 m 59 sekund).
Byl zde však nejmladší účast-
ník Richard Sobalík (6 let, čas
3 minuty a 37 sekund), nejmlad-
ší děvče Agáta Tešnarová (5
let, čas 4 minuty a 19 sekund)
a senioři Bohuslav Brachaczek
(88 let, čas 6 minut a 16 se-
kund) a Olga Jaroňová (79 let,
čas 4 minuty a 7 sekund). Spo-

lu s diplomem a sponzorskými
dárky získal každý z oceněných
plavců permanentku na vstup
do bazénu v hodnotě 1 000 ko-
run.

Město Bohumín a společ-
nost Bospor děkují všem
sponzorům plavecké soutěže
»Plave celé město«. Do soutě-
že přispěli sponzorskými dárky
DM - drogerie, Moravel, Ježi-
babka, Gardenie, T-Mobile,
Dárečkov, Smíšenka, podnika-
telé Krčmář, Šulek a Šuleková.

František KREJZEK

výzva

Prostory města k pronájmu
Zájemci o prostory v opraveném Domě služeb na náměstí Bu-
doucnosti, nebo v novém domě na náměstí ve Starém Bohumíně,
se mohou hlásit na MěÚ Bohumín, telefonní číslo 596 092 212,
Marek Sobaniec. (sob)

Integrovaný
plán rozvoje
města

Dne 19. října město vyhlá-
silo kontinuální výzvu k před-
kládání žádostí o dotaci v ob-
lasti regenerace bytových do-
mů. Výměnu oken, zateplení
aj. mohou bytová družstva 
i soukromí majitelé bytových
domů v Novém Bohumíně
provést s podporou státu. 

Umožňuje to Integrovaný
plán rozvoje města, na který
Bohumín získal dotaci od mi-
nisterstva pro místní rozvoj. 
V první výzvě je k dispozici 20
milionů korun dotačních pro-
středků. Žádost se podává
podle podmínek zveřejněných
na internetových stránkách
města www.mesto-bohumin.cz/
data/dokumenty/2235.pdf. 

Samotné schválení podpory
připadá Centru pro regionální
rozvoj. Město žadateli vydává
potvrzení o souladu s Integro-
vaným plánem. Do roku 2013
bude na dotace k dispozici ješ-
tě dalších 20 milionů korun.

Město rovněž vyhlásilo vý-
zvu v oblasti revitalizace veřej-
ného prostranství, ve které je
však jediným oprávněným ža-
datelem.

Věra VZATKOVÁ, 
stavební odbor

Jste zváni na Štiku 
k obědu do kina K3

Inscenace pražského divadla
Štika k obědu slibuje divácký
zážitek také díky obsazení -
hrají v ní Květa Fialová, Libu-
še Švormová, Na	a Konvalin-
ková a Václav Postránecký. 
V sále kina K3 ve středu 18.
listopadu v 19 hodin. (red)
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Železniční most přes řeku Odru má 160 let
V současnosti se dokonču-

je opětovné napojení náměs-
tí Svobody ve Starém Bohu-
míně na původní silniční
most do polských Chałupek
a jeho zprůjezdnění. Všim-
něme si však nedalekého že-
lezničního mostu přes řeku
Odru, který má poměrně
pestrou historii.

Když přijel 1. května 1847
do tehdejšího Šunychlu první
vlak, okamžitě vznikla myšlen-
ka propojení Severní Ferdi-
nandovy dráhy s Pruskou Hor-
noslezskou dráhou prince Vi-
léma. Proto se postavil 3,3 km
dlouhý železniční úsek, po
němž se směrem k hranicím 
obou zemí rozjel první vlak 1.
září 1848. Dojel však jen k řece
Odře, přes níž se teprve stavěl
železniční most. Cestující mu-
seli z vlaku vystoupit a přepra-
vit se přes řeku po pramicích,
kde na ně na pruském břehu
čekala další vlaková souprava.

Po železničním mostě, při
jehož stavbě bylo použito ka-
menných pilířů, na které byla
položena ocelová mostní kon-
strukce, projel první vlak z dneš-
ního Bohumína do pruského
Annabergu (dnešní Chałup-
ki) 3. září 1849. Vzniklo tím
nejkratší vlakové spojení mezi
Vídní a Berlínem, čímž most
získal velký strategický vý-
znam. Proto hned první den,
kdy vypukla Prusko-rakouská
válka (23. června 1866) a pruš-

Železniční most poničený povodní v roce 1997. Foto: Mojmír Leštinský

tí vojáci pronikli na bohumín-
ské nádraží, jej vyhodili do po-
větří. Most však byl rychle ob-
noven a do provozu uveden 
v srpnu 1867. 

Postupně se
kamenné pilí-
ře rozšířily a byly vyprojekto-
vány železné konstrukce pro
druhou kolej mostu, po níž byl
provoz zahájen v květnu 1909.
Takto zrekonstruovaný a rozší-
řený hraniční most přečkal bez
úhony první světovou válku. 

Jenže v roce 1939, když bylo
Polsko přepadeno nacistickým
Německem, polská armáda
před ústupem most vyhodila

do povětří. Most však byl zno-
vu rychle obnoven, protože
tra� Berlín-Bohumín hrála ve
světovládných plánech »Třetí

říše« význam-
nou roli. Jenže
nacistická nad-

vláda se postupně zhroutila 
a ještě před příchodem sovět-
ských vojáků, kteří Bohumín
osvobodili v noci z 30. dubna
na 1. května 1945, most přes
řeku Odru němečtí vojáci vy-
hodili do povětří již potřetí. 
V poválečné době to určitou
dobu trvalo, než byl nejprve
vybudován provizorní most.
Teprve v září 1956 byla ukon-

čena nová zmodernizovaná
stavba. 

Za obrovské povodně v roce
1997 voda vážně podemlela
nejen tříkilometrový úsek na
českém území, ale také zdeva-
stovala železniční most přes
řeku Odru, kdy se poškodily,
nebo zcela zřítily některé nos-
né pilíře. Díky nákladným o-
pravám jak na české, tak na
polské straně, byl most znovu
zprovozněn a může důstojně
slavit své 160. výročí. 

(Čerpáno z Brožury 
z roku 1999)

Zdeněk VESELÝ, 
kronikář města

z h istor ie

píšete nám

Nejlepší publicistiku
a zpravodajství má
náš TIK

Zprávy a publicistika, kte-

rou vysílá Televizní informač-

ní kanál Bohumín, jsou druhé

nejlepší v České a Slovenské

republice. Rozhodli o tom po-

rotci televizního festivalu Kaf-

ka, který v pátek 23. a v sobo-

tu 24. října už potřinácté pro-

bíhal v Kopřivnici. Videostu-

dio TV Marko, servisní orga-

nizace TIK Bohumín, se pře-

hlídky účastní pravidelně od

roku 2000. (luk)

krátce

Brzy ráno jsme vyrazili od
gymnázia na sedmihodinovou
cestu do severních Čech. Po
příjezdu do města, ubytování 
a obědě následovala beseda 
s průvodcem, ve které jsme se
dozvěděli základní informace 
o ghettu i pevnosti jako takové.
Následující tříhodinová pro-
hlídka města vyvolávala nepří-
jemné pocity i v těch nejotrlej-
ších. Abychom si lépe předsta-
vili život tamějších židovských

obyvatel, zhlédli jsme film Po-
slední motýl od režiséra Karla
Kachyni. Pondělní program byl
zakončen studiem a následným
zpracováním materiálů o vý-
znamných terezínských osob-
nostech a o životě v Terezíně.

Po náročném nočním studiu
a následném, ne příliš vydat-
ném spánku jsme započali ú-
terní den prezentací našich

prací. Jedním z nejzajímavěj-
ších bodů programu byla bese-
da s pamětníkem. Vyprávěl
nám o krušných chvílích svého
dětství strávených mezi hrad-
bami ghetta. Seznámili jsme se
také s Malou pevností - věze-
ním politických a židovských
zajatců.

Mrazivé podzimní počasí do-
konale vystihlo ubohost života
v Terezínském ghettu. Většinu
z nás nové poznatky velmi obo-
hatily a ostatní je mohou vyu-
žít přinejmenším ve školních
lavicích. Naše poděkování pat-
ří především vedení školy.

Alena LINNERTOVÁ

Terezín připomíná holocaust
Studenti 3. ročníku Gymnázia Františka Živného se 19. říj-

na zúčastnili dvoudenního vzdělávacího semináře v Terezíně
pod záštitou Terezínské iniciativy. Poznávali tragický příběh
pevnosti z 18. století přeměněné nacisty na židovské ghetto.
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Tomáš Graumann mezi školáky 

DOMÁCÍ NÁSILÍ - UMÍTE SE BRÁNIT?

Výhrůžka vrácení daru
V našem seriálu vám při konkrétních anonym-

ních případech radí Občanská poradna Bohu-
mín. Je otevřena na Štefánikově ulici v pondělí od
8 do 17 hodin a ve středu od 8 do 14 hodin. Pomů-
že i vám, pokud se dostanete do podobné situace.

Dotaz: Od rodičů jsem dosta-
la darem rodinný domek, rodiče
zde mají věcné břemeno doživot-
ního bydlení. Maminka nyní ze-
mřela. Otec mi začíná dělat pro-
blémy. Chodí mi neustále do by-
tu, i v noci, nesmím si byt ani za-
mykat. Diriguje mi, co mám a ne-
mám ve svém bytě dělat. Vypíná
mi elektriku a vyhrožuje mi, že
jestli jej nebudu poslouchat, do-
mek mi zase vezme. Může mne 
otec takto utiskovat? Může si vzít
svůj dar zpět a domek mi vzít?  

Řešení: Tazatelka má právo
dům plně užívat jako své vlast-
nictví a má právo na své sou-
kromí. Doporučuji prostudo-

vat darovací smlouvu, zda je
zde přesněji specifikováno, které
části domu spadají do věcného
břemene, a které ne. Výhodou
je, jsou-li byty v domku samo-
statně odděleny. Pokud se však
jedná o rodinný dům s jedním
bytem, pak otec nemá jinou mož-
nost, jak byt užívat. Dále je vztah
založen na dobrých mravech 
a úctě jednoho k druhému.
Otec - dárce má právo žádat
svůj dar zpět (dobrovolně nebo
soudem), pokud se obdarovaná
dcera chová k němu nebo ke
členům jeho rodiny tak, že tím
hrubě porušuje dobré mravy. 

Lucie FÁBRYOVÁ

krátce

Dvě školy s titulem
EKOLOGICKÁ

Celkem 99 škol soutěžilo le-
tos o titul Ekologická škola
Moravskoslezského kraje. Při
třetím ročníku slavnostního
ceremoniálu byly 23. října o-
ceněny školy bez ohledu na
zřizovatelskou funkci. Mezi je-
denácti oceněnými v kategorii
základních škol byla také bo-
humínská Masarykova škola 
a Gymnázium Františka Živ-
ného v kategorii středních škol.
Letošní vítěze představují we-
bové stránky kraje jako »Pří-
klady dobré praxe v Environ-
mentální výchově, vzdělání 
a osvětě«. K tématu se vrátíme
v rozhovoru s iniciátory soutě-
že bohumínských škol v někte-
rém z příštích čísel. (red)

Neopakovatelnou příležitost připravilo pro své žáky vedení
školy na třídě Dr. E. Beneše. 20. října vyprávěl o svém životě
osmákům a deváťákům Tomáš Graumann, jeden z 669 čes-
kých dětí, které před nacisty zachránil Nicholas Winton.

Jeho příběh začal v Česko-
slovensku, kde se narodil, po-
kračoval ve Skotsku, kde vy-
studoval, poté na Filipínách,
kde působil jako misionář.
Dlouhá léta žil ve Spojených
státech, kde pomáhal zahra-
ničním studentům. V roce
1989 se vrátil do Českosloven-
ska a vyučuje i ve svých 78 le-
tech angličtinu. 

Tomáš Graumann Bohumín
navštívil s manželkou Caroline,
která děti rovněž oslovovala. 

Školákům své osudy vyprá-
věl tak poutavě, že jich mnoho
zůstalo po besedě ve třídě,
vzali si od Tomáše Graumanna
Starý zákon s věnováním a in-
formační letáček, který byl pro
zájemce připraven. Někteří se
se »zachráněným dítětem« ta-
ké fotografovali. Nebyly to pro
ně dvě ulité hodiny vyučování,
ale neopakovatelný pohled do
nedávných dějin.

František KREJZEK
Fotografie s Tomášem Graumannem je pro školní archiv i pro děvčata
výjimečným dokumentem. Foto: František Krejzek

Za péči a starostlivost při dlouhodobé rekonvalescenci
v naší městské nemocnici děkuji primáři Martinu Jakub-

jákovi a lékařům Vlastě Zvolánkové, Petru Klusovi, Janě Tománkové, Braňo Obžutovi a Haně
Sálusové z ženského interního oddělení. Velké díky patří kolektivu sestřiček na jednotce inten-
zivní péče interního oddělení a na ženském interním oddělení. Ludmila HUBINCOVÁ

Poděkování do nemocnice

Výstava pro 
vycházející žáky

Informační a poradenské
středisko Úřadu práce Kar-
viná ve spolupráci s městy
Havířov, Orlová, Český Tě-
šín a  středními školami po-
řádá pro vycházející žáky zá-
kladních škol a širokou ve-
řejnost prezentační výstavu
»Volba povolání«.

Cílem výstavy je poskytnutí
aktuálních informací o jednot-
livých nabídkách studia střed-
ních škol v okresu Karviná a o-
kolí pro školní rok 2010/2011.

Termín, místo a čas konání:
25. listopadu 2009, Havířov

- Městské a kulturní středisko
"Reneta",  od 10 do 16 hodin

26. listopadu 2009, Orlová
-  Dům kultury, od 10 do 16
hodin

30. listopadu 2009, Český
Těšín - Kulturní a společenské
středisko »Střelnice«, od 11 do
16 hodin. (red)

Mění se den zaplacení
daní finančnímu úřadu

Česká daňová správa upo-
zorňuje daňové poplatníky,
kteří platí daně bezhotovost-
ním převodem nebo platbou
prostřednictvím České pošty,
že dochází ke změně dne za-
placení, tedy dne, kdy je daň
finančnímu úřadu zaplacena.

Dne 1. listopadu 2009 totiž
vstoupila v platnost novela zá-
kona o správě daní a poplatků,
která nově upravuje »Den plat-
by«. Doposud se za den platby
považoval den, kdy platba ode-
šla z účtu poskytovatele plateb-
ních služeb. Od listopadu le-
tošního roku však tímto dnem
bude den, kdy platbu obdrží
poskytovatel platebních slu-
žeb, který vede finančnímu ú-
řadu účet. To znamená, že pro
řádné zaplacení daní je třeba
počítat i s časem, který budou
peněžní ústavy, ale například
i pošta potřebovat na převede-
ní příslušné částky.

Pouze u platby v hotovosti
na pokladně finančního úřadu
se nic nemění a dnem platby
zůstává den převzetí hotovosti
pokladnou.

V případech plateb orgá-
nům sociálního a zdravotního
pojištění platí obdobné usta-
novení, ale s účinností až od 
1. ledna 2010.

Václav POLOK, 
Finanční úřad Bohumín



9a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Bohumínský Palcát vzdělává žáky pozvánka

Budoucí prvňáčci,
přijďte se podívat

Základní a Mateřská škola
na třídě Dr. E. Beneše pořá-
dá 12. listopadu Den otevře-
ných dveří na elokovaném
pracovišti - bývalá polská
škola (vedle PZKO). 

Zváni jsou všichni předško-
láci a předškolačky a jejich ro-
diče. V této budově probíhá
výuka žáků 1. a 2. tříd. Škola
bude otevřena veřejnosti od 15
do 18 hodin. Můžete si pro-
hlédnout všechny prostory
malé školní budovy a informo-
vat se na vše, co vás zajímá.

Chceme dětem usnadnit pře-
chod z mateřské do základní
školy. Proto každoročně připra-
vujeme Školu nanečisto. Bu-
doucí prvňáčci mají možnost
seznámit se se školním prostře-
dím a vyzkoušet si, co to zna-
mená chodit do školy. Vyučo-
vací hodina bude trvat 60 mi-
nut, bude se učit v blocích a dě-
ti se hravou formou seznámí 
s vyučovacími předměty 1. třídy. 

Projekt nenásilnou formou
seznamuje budoucí prvňáčky
se školním prostředím a ně-
kterými činnostmi spojenými
se školou. Setkání »Školy na-
nečisto« se budou konat  vždy
od 15 do 16 hodin ve dvou ter-
mínech. Ve čtvrtek 12. listopa-
du a ve středu 13. ledna 2010 
v bývalé polské škole.

Rodiče mohou děti přihlásit
u svých učitelek v mateřské
škole nebo na ředitelství školy,
tel. 596 013 104, či přímo na
místě v den konání Školy na-
nečisto, ve 14.45 hodin. Nevy-
žadujeme žádné finanční zajiš-
tění ze strany rodičů. 

Barbora BOLCAROVIČOVÁ,
ředitelka školy

Mohly se zde setkat s měst-
skou policií z Bohumína, Sbo-
rem dobrovolných hasičů 
Rychvald, Českým červeným
křížem z Bohumína a Klubem
branné přípravy Palcát z Bo-
humína (KBPP).

Děti nahlédly do práce jed-
notlivých subjektů integrova-
ného záchranného systému,

jejichž členové jim názorně vy-
světlili a objasnili teorii. Na-
příklad fungování varovných
signálů, tísňové linky, co dělat
v případě radiační havárie, ale
také teorii s nácvikem ošetření
zlomenin a popálenin.

Každý z žáků měl u sebe při-
pravené listy, do kterých si za-
pisoval to, co se dozvěděl na

odborných stanovištích. Tyto
již vyplněné listy budou žáci
potřebovat na další akci, která
se bude pro ně konat v dubnu
roku 2010. Pak budou muset
na připravovaném branném
dni předvést, jak dokážou zís-
kané informace a poznatky 
uplatnit v praxi.

Velké díky patří všem, kteří
se tohoto projektu účastnili, či
ho pomáhali připravovat.

Text a foto: Petr SUCHÁNEK,
velitel KBPP

Na den 16. října školáci ze Základní školy v Rychvaldu urči-
tě jen tak nezapomenou. Pro téměř 350 dětí byly připraveny
na 15 stanovištích různé možnosti řešení krizových situací.

Jste maminkou dvojčátek nebo dvoj-
čátka očekáváte jako přírůstek do rodi-
ny? Pak by vás mohlo zajímat, že při
mateřském centru Bobeš funguje již té-
měř deset let klub rodin s dvojčaty (na
snímku vpravo). Rodiny s dětmi se zde
scházejí, aby si vyměnily radosti i sta-
rosti, které se péče o dvojčátka týkají.
Poskytnou si tipy na odborné lékaře,
dohodnou se na odkoupení oblečení 
a pomůcek. Na jejich přání zveme také

hosty setkání, jako například psycholo-
ga. K dispozici jsou knihy a další mate-
riály, které se péče a výchovy dvojčátek
týkají. Na setkáních si určitě najdete
nové přátele. O termínech setkání se
dozvíte na herna@bobescentrum.cz
nebo na telefonním čísle 604 388 853.
To nejbližší se chystá na 19. listopadu
odpoledne. Budeme se na vás těšit. Při-
praveni jsme i na návštěvu s nejmenší-
mi miminky. BOBEŠ

Bohumínská dvojčátka - kde jste?

Foto: archiv Bobeše

Chtěla bych poděkovat strážníkům městské policie, kteří
měli 22. října ve večerních hodinách službu. Byla jsem

na návštěvě na ulici Studentské u svých rodičů, zaparkovala jsem si a zamkla auto u hlavní silni-
ce před domem. Když jsem se ve večerních hodinách okolo 19 hodiny vracela ke svému vozidlu,
byla jsem překvapená, když ke mně přistoupili strážníci městské policie a oznámili mi, že mám
všechna okna otevřená a mé vozidlo hlídají. Naštěstí žádné věci v autě nescházely. Proto jim moc
děkuji,  pravděpodobně zabránili vloupání do vozidla. Přeji jim mnoho úspěchů jak pracovních,
tak i v osobním životě. Monika MICHÁLKOVÁ

Poděkování strážníkům
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Dvacet let demokracie v našem m

1990 - ROK
OČEKÁVÁNÍ A NADĚJÍ

Vstupujeme do prvního roku
plni nadějí, elánu a odhodlání.
Občané v prvních demokratic-
kých volbách volí nové zastupi-
telstvo města, a to následně
starostu Antonína Štverku, zá-
stupce starosty Břetislava Kač-
maříka. Dalšími členy městské

rady jsou Petr
Dluhý, Marta
Bočková, Ka-
rel Majkus, Ja-
roslav Drlík,
Dušan Liška,
Drahoslav Ší-
ma, Karel Sto-
szek. Na ná-
městí T. G.
Masaryka se
vrácí busta
prvního za-
kladatele Čes-

koslovenského státu. Ve Skře-
čoni se staví nákupní středisko
(nyní EMCO), začíná rekon-
strukce nádražní budovy z roku
1909. Dům pionýrů se stává
Domem dětí a mládeže. Tento
rok město hospodaří poprvé 
a naposled se ztrátovým rozpoč-
tem (výdaje za 51 milionů, příj-
my o 3 miliony nižší).

1991 - ROK ROZVOJE
PODNIKÁNÍ

Soukromému podnikání už
nic nestojí v cestě. Účinnosti
nabývá zákon, který tuto formu
upravuje. Ve městě začínají
fungovat první soukromé ob-
chody a služby. Mezi průkopní-
ky, se kterými se můžeme set-

kávat i v dnešních dnech, patří
například Oto Ziembinski, Vě-
ra Góraková, Bohdan Kolar-
czyk, Oldřich Klíma, Vítězslav
Kucharčík, Martin Pálka, Jan
Nitsche, Josef Wagner, Eva Siv-
ková a budou následovat další.
Už nejdeme po ulici Marxově,
ale Na Chalupách, místo Leni-
novy ulice máme Štefánikovu.
Rodí se městská policie, obdo-
ba prvorepublikových strážní-
ků. Základní škola na Bezručo-
vě ulici dostala novou přístav-
bu. Město zakládá příspěvko-
vou organizaci Bohumínský
městský servis namísto zruše-
ných Technických služeb. Roz-
počet města je přebytkový 
a zvýšil se na 83 milionů korun.

1992 - ROK
PRIVATIZACE

Město začíná prodávat svůj
majetek do soukromých rukou,
zejména bytové domy. Naopak,
do svého majetku dostává bez-
úplatně Dům služeb na Čáslav-
ské ulici. Kino a městská kni-
hovna se stávají příspěvkovými
organizacemi města. V aukcích
se draží různé provozovny od
malých trafik po autoservis za
téměř 14 milionů korun. Do
kupónové privatizace je zařaze-
na Rybena (založena r. 1923),
která díky této metodě privati-
zace později zaniká. Město pro-
najímá od ŽDB zimní stadion.
Starý Bohumín dostává plyno-

fikaci. Městská rada postupně
schvaluje další desítky žádostí 
o pronájem prostor k podniká-
ní. Na podzim je zahájen pro-
voz skládky komunálního od-
padu. Ve volbách do Sněmovny
lidu, Sněmovny národů Fede-
rálního shromáždění a České
národní rady zvítězila v Bohu-
míně ODS před Levým blo-
kem. Rozpočet města je téměř
vyrovnaný a dosahuje necelých
100 milionů korun.

1993 - ROK ŽIVOT-
NÍHO PROSTŘEDÍ

Prioritou města se stává od-
padové hospodářství. Bohu-
mínský městský servis je trans-
formován na akciovou společ-
nost. V ulicích se objevují prv-
ní separační kontejnery a BM
servis zřizuje dotři	ovací linku.
Zásady zdravého života ve měs-
tě prosazuje odbor životního
prostředí, který v tomto roce na
radnici nově vznikl. Městská
policie buduje pro zvýšení bez-
pečnosti v Bohumíně pult
centralizované ochrany. První
obecně závazná vyhláška o hos-
podaření s městskými byty je
na světě. Pro mentálně postiže-
né děti se otevírá Domovinka.
Kino dostává plynové vytápění.
Průměrné ceny základních po-
travin jsou v tom roce poměrně
vysoké - litr mléka 8 Kč, vejce
1,90 Kč, mouka 8,50 Kč, 1,5 kg
chléb 10 Kč, vepřová kýta asi
100 Kč... Rozpočet města ata-
koval ve výdajích hranici 114
milionů korun.

1994 - ROK
POLITICKÉ ZMĚNY
NA RADNICI

Třicátého listopadu se stává
starostou města jednatřicetiletý
Petr Vícha a zástupkyní staros-
ty Věra Palková. Dalšími členy
rady jsou Vilém Bannert, Milu-
še Gříbková, Antonín Krobot,
Svatopluk Němeček, Rostislav
Šafrata. Město se pouští do re-
konstrukce přednádražního pro-
storu a plynofikace a elektrifi-
kace městských částí. Do správy
města se dostává bytový fond
ŽDB. Počet městských bytů se
zvyšuje na 4 401. Rozpočet měl
ve výdajích částku 181 milionů
korun. Poprvé se ve statistikách
objevuje vyčíslení hodnoty aktiv
města (stálá aktiva, nehmotný
majetek, hmotný majetek a fi-
nanční investice). Činí 1,148
miliardy korun. 

Po dvaceti letech od sametové revoluce 17. listopadu 1989 se pokusíme ohlédnout za událost-
mi, které nás ovlivnily nejsilněji za posledních šedesát let. Všichni stárneme, ale naše město niko-
liv, naopak, během dvaceti let omládlo. A život v něm je stále zajímavější a přitažlivější.

1991: V Bohumíně začínají fun-
govat první soukromé obchody 
a služby, mezi nimi i Palka elektro.

1994: 30. listopadu se stává starosto
třicetiletý Petr Vícha (stránka městs
Je to nejmladší starosta v celé republi

1993: V ulicích se objevují první
separační kontejnery a BM servis
zřizuje dotři�ovací linku.

1990: Na náměstí T. G. Masary-
ka je navrácena busta prvního za-
kladatele Československého státu.

Antonín Štverka,
první starosta
vzešlý z demo-
kratických voleb.

1992: Město začíná prodávat svůj
majetek do soukromých rukou, 
zejména bytové domy.
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městě (1.)
1995 - ROK ZAHÁJE-
NÍ ROZVOJE MĚSTA

Nové vedení zpracovává prv-
ní investiční koncepci města.
Městské části mají své komise,
jejich předsedy jmenovala měst-
ská rada. ŽDB oslavily 110 let
svého trvání. K pronájmu může
město nabídnout 130 nebyto-
vých prostor a 58 garáží. Ná-
dražní budova září novotou po
rozsáhlé pětileté rekonstrukci.
V centru města je položena dal-
ší zámková dlažba za dva milio-
ny korun. Na festival decho-
vých hudeb přijíždějí také sou-
bory z Polska. Začíná první přes-
hraniční spolupráce. Je dokon-
čen dům pro imobilní občany
na náměstí ve Starém Bohumí-
ně. Začíná fungovat profesio-
nální hasičský záchranný sbor.
Je zahájena výstavba čistírny
odpadních vod. Rozpočet města
dosáhl téměř dvojnásobku pře-
dešlého roku. Na výdaje šlo
332,9 milionu korun.

1996 - 
ROK BOJE
O NEMOCNICI

Bohumín se po
složitých jedná-
ních stává zřizo-
vatelem vlastní
městské nemoc-
nice, kterou zís-
kává od Okres-
ního úřadu Kar-
viná. Do země
jsou položeny
první rozvody
kabelové tele-
vize bez ma-
jetkové účasti
města. Další

převody z majetku státu se tý-
kají centrálních kotelen. Zám-
ková dlažba si razí cestu také
kolem kostela v Novém Bohu-
míně. Prvních deset kotců v no-
vě zřízeném útulku pro psy je
postaveno v Šunychlu. Starosta
poprvé přijímá nejlepší spor-
tovce Bohumína a otevírá bu-
doucí tradici těchto setkání. By-
la plynofikována městská část
Pudlov. Rozpočet, ovlivněný stav-
bou čistírny odpadních vod, do-
sáhl výše 260 milionů a byl vy-
rovnaný. Hmotný majetek měs-
ta se zvýšil o 250 milionů korun.

1997 - ROK
APOKALYPSY

Povodeň v roce 1997 je z his-
torického hlediska událostí,
která nemá ve městě obdoby. 
S výjimkou Záblatí a Skřečoně
je celé město pod vodou. Hu-
manitární pomoc zajiš�uje ar-
máda a Český červený kříž.
Město schvaluje obecně závaz-
nou vyhlášku o poskytování 
úvěrů vlastníkům obytných bu-
dov a bytů. Po ústupu vody se
provádějí první nejnutnější 
opravy komunikací. Železárny 
a drátovny se dostávají do fi-
nančních problémů. Bohumín
slaví 150 let od svého vzniku.
Městu je poprvé představena
vizualizace dálnice D47. Do

provozu je uvedena čistírna od-
padních vod. Firma Bekaert za-
číná výstavbu nového závodu 
v Pudlově. Město stále bojuje
za udržení nemocnice ve své
správě. Ve městě vzniká nový
kulturní subjekt - BART, který
sdružuje výtvarníky. Taneční
soubory Radost a Impuls mají
200 dětí. Pudlovská škola se
transformuje na školu komu-
nitní, rekonstrukcí prochází
budova umělecké školy. Spor-
tovci poprvé vyběhli na Běh u-
licemi města. Bezpečnost ve
městě začíná monitorovat ka-
merový systém. Výše rozpočtu
města se příliš nemění, výdaje
poklesly o 25 milionů korun.

1998 - ROK
PLÁNOVITÉHO
ROZVOJE MĚSTA

Opravy komunikací po po-
vodních si vyžádaly náklady 8,5
milionu korun. Na jaře byl za-
hájen provoz pojízdné sběrny
nebezpečného odpadu. Bekaert
zahájil provoz v nově postave-
né hale. Přeshraniční spoluprá-
ce s Polskem dostává písemnou
podobu formou smlouvy se
Zdieszowicemi. Nový objekt
pro seniory - dům s pečovatel-
skou službou - byl dán do uží-
vání v Pudlově Na Chalupách.
Český červený kříž dotoval tuto
stavbu částkou 16 milionů ko-
run. Na radnici se poprvé schá-
zejí dárci krve. Město jim pře-
dává finanční odměny jako vý-
raz díků za bezplatné dárcov-
ství krve a tím vyjadřuje podě-
kování i Českému červenému
kříži za pomoc při povodních.
Při podzimních komunálních
volbách dostala opět důvěru so-
ciální demokracie. V radě měs-
ta zasedli starosta Petr Vícha,
zástupkyně starosty Věra Pal-
ková, radní Jiří Bajnar, Vilém
Bannert, Svatopluk Němeček,
Josef Plášil a Karel Stoszek. Za-
stupitelstvo schválilo územní
plán města. Investiční výdaje
činily 64 milionů korun.

1999 - ROK INFOR-
MOVANOSTI OBČANŮ

Bohumínská nemocnice slaví
70. narozeniny, je otevřen Par-
čík zakladatelů nemocnice ve
Starém Bohumíně. Vedení měs-
ta preferuje informovanost ob-
čanů a volí novou formu měst-
ských novin. Navíc je doplňuje
o zpravodajství Televizního in-
formačního kanálu. Na radnici

se modernizuje »úředničina«
výstavbou počítačové sítě za 1,7
milionu korun. Vzniká nová
forma aktivit rodičů s malými
dětmi - centrum Bobeš. Šárka
Sikorová z Bohumína je zvole-
na vicemiss ČR a nejsympatič-
tější dívkou roku. Začíná vý-
stavba Hobby parku, oázy pro
děti a jejich rodiče. Objevuje se
první studie výstavby nového
skřečoňského mostu. Po Maně
(dnešní Albert) je otevřen další
supermarket - Billa. Vrbice sla-
ví 770 let svého trvání.

V ŽDB se rozhoduje o bu-
doucnosti, uskutečňuje se pro-
dej dvojkolí. Železnice oslavuje
150 let provozu na trati Bohu-
mín - Chałupki. Přestavba
centra Starého Bohumína začí-
ná demolicí domů č. 26 a 27 na
náměstí Svobody. První vlaš-
tovka v rekonstrukcích starých
bytových objektů - dům hrůzy
na Komenského ulici 535 je
přestavěn na moderní bydlení.
Začalo čištění Bohumínské 
Stružky. Rozpočet města se zvý-
šil o více jak 100 milionů korun
(361 milionů korun).

Přehled druhé desítky pore-
volučního vývoje přineseme 
v příštím čísle.

Připravil František KREJZEK

ou Bohumína jedna-
ských novin OKO).
ce.

1995: Je zahájena výstavba čistírny
odpadních vod, na kterou město
získalo státní půjčku. 

1996: Bohumín se po složitých
jednáních stává zřizovatelem vlast-
ní městské nemocnice.

1998: Na radnici se poprvé schá-
zejí dárci krve. Město jim předává
finanční odměny jako výraz díků. 

1997: S výjimkou Záblatí a Skřečo-
ně bylo celé město pod vodou. Ta 
v centru dosahovala výše 75 cm.

1999: Městské noviny Oko výrazně
mění svou tvář, jsou zajímavější.
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Bohumínští jeskyňáři opět na Čatyr Dag (6)
Dokončení z minulých čísel)

Je sobota ráno a my sjíždíme
z Čatyr Dagu do Simferopolu za
našimi přáteli. Ukazujeme Sa-
šovi fotografie i mapu jeskyně
Komar a vše vzbuzuje jeho ve-
liký zájem. Objev nových pro-
pastí v Krymských horách ne-
ní tak mimořádný, jako objev
jeskyně, a to ještě s krápníko-
vou výzdobou. Od posledního
objevu krápníkové jeskyně na
Čatyr Dagu uplynulo již 10 let.

Tak a tady končí práce a mohl
by přijít odpočinek. U speleo-
logického centra Onyx v Sim-
feropolu nakládáme Sašu, tři
bedny piva a dva vodaře, (kte-
ří budou natahovat přívod vo-
dy na základnu), a míříme na
Kaču, do přímořského středis-
ka, kde má právě Saša nad mo-
řem svou přímořskou základ-
nu. Konečně moře a relax. Me-
zitím vodaři položili asi 50
metrů vodovodních hadic do
výkopu a když jsme se vrátili
od moře, koukáme na ten vý-
kop a říkáme si, že nám dnes
něco chybí. Aha, ještě jsme
dnes nekopali. Tak bereme lo-
paty a jdeme na to. Za hodinu
je výkop s vodovodní hadicí 
opět zakopán.

V neděli míříme do Bachči-
saraje. Nevím po kolikáté nav-
štěvujeme Zlatou studnu, kte-
rou před několika lety i s ob-
rovským zlatým pokladem prá-
vě objevili naši simferopolští
přátelé, a pak starověké skalní
město Čufut Kale, chánský
palác. Další den nás vítá bouř-
kou a deštěm a my jedeme do

Sevastopolu, kde se po blou-
dění nakonec setkáváme s prů-
vodkyní Ta�ánou, která se nás
ujímá a ukazuje nám Sevasto-
pol a jeho okolí, místa, která
bychom sami nenašli. Antický
Chersones, pláže Fiolent hlu-
boko pod skalními stěnami, na
které vede 800 schodů, Balak-
lavu a v ní muzeum, které bylo
otevřeno v podzemí, kde ještě
nedávno byla supertajná zá-

kladna a opravna jaderných
ponorek bývalého SSSR. Cho-
díme chodbami, kde byly skla-
dovány jaderné hlavice, obřím
vodním tunelem, kam vplou-
valy ponorky k přezbrojení 
a opravám. A výlet končíme za
velikého lijáku na večeři v lod-
ní restauraci, kde neznali vel-
ké pivo. Někdo si dal platýse 
a někdo ukrajinské vepřové
rolky, ale všichni jsme na jídlo
čekali skoro dvě hodiny.

Je úterý, loučíme se s Kačou
a jedeme do Simferopolu. Po-
slední den, to je tržiště, obcho-
dy, pivbary ve městě. A co
koupit domů? No, bedna vod-
ky, bedna koňaku, dvě bedny
portvejnu a bedna masti Vi-
prosal. Tak to jsem zvědav, jak
to projde celnicí. Celý den lije
tak strašně, že na cestách ve
městě se valí řeka vody a my se
s obavami díváme, zda nám
neodnese naše zaparkovaná
auta. Místní se ale nevzrušují
a říkají, že »eto normalnoje«,
zvláště když město veliké jako
Ostrava skoro nemá kanaliza-
ci. Příští ráno se už jen loučí-
me se Sašou a přáteli a říkáme:
»V září ahoj«. Protože v září se
chceme opět na Krym vrátit.

A před námi je opět 2000
kilometrů k domovu.

Objevený a rozšířený vstup do jeskyně Komar, který jako malou škvírku
nalezl Luděk ve svazích velkého závrtu. Foto: Josef Wagner

ze zápisníku Josefa Wagnera

Slavnostním vyhlášením vý-
sledků a oceněním nejúspěšněj-
ších závodníků byl 17. října defi-
nitivně ukončen celoroční seriál
Slezský pohár amatérských cyk-
listů 2009. 

Pro nás byla prioritou soutěž
družstev. A letos to byla bitva jako
řemen. Zejména loňští obhájci tro-
feje z Frenštátu nám nedali nic za-
darmo a slavit vítězství jsme mohli
až po posledním závodě v Petrovi-
cích. Našich sedm statečných vy-
hrálo proti vesměs devítičlenným
týmům přesvědčivě. 

Největší podíl na úspěchu má
naše tradiční opora Bogdan Zok -
vyhrál nejen svou kategorii, ale 
i vrchařskou soutěž. 

Dalším vítězem své kategorie je
Jan Ferdyn, letošní nováček týmu.
Navíc vyhrál i rámcovou časovkář-

skou soutěž a ve vrchařské byl třetí.
Dalším naším nováčkem je Ivana
Jaklová. Ta také vyhrála kategorii
žen proti mnohem mladším sou-
peřkám, byla i nejlepší časovkář-
kou a 2. vrchařkou. Celý tým skvě-
le dirigoval kapitán Martin Giracz-
ka a bez úspěchu nezůstal ani on.
Ve své kategorii obsadil 3. místo 
a byl 2. časovkářem. Potřebné body
pro závěrečný úspěch statečně sbí-
rali i tři zbývající závodníci. Petr
Homola (4. v kategorii nejstarších
a 3. časovkář), Tomáš Galuška (3.
vrchař) a Norbert Mosiol (7. v ka-
tegorii a vítěz Master Prix). (šaf)

Slezský pohár patří cyklistům SK Šafrata

Se sbírkou získaných trofejí zleva 
Jaklová, Zok, Giraczka, Ferdyn, 
Homola, před nimi Galuška, nehrající
kapitán Šafrata, Mosiol.

Foto: archiv SK Šafrata



13a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Odra Šedivý v dresu HC Vítkovice. Foto: zdroj internet

Z klukovského snu rovnou do extraligy
Z patnáctiletého Ondřeje Šedivého, se kterým jsme v našich novinách před pěti lety spřádali

jeho hokejové klukovské sny, se stal hokejista extraligového mužstva HC Vítkovice. Dnes sedí-
me opět proti sobě a povídáme si o jeho úspěších.

Ondro, jak se naplnily vaše sny,
o kterých jste hovořil v patnácti.

Postupně jsem byl členem
reprezentačních týmů do šest-
nácti let, pak do sedmnácti let
a k tomu se připravovalo mist-
rovství světa hráčů do osm-
nácti let. Na začátku sezóny
jsem si vykloubil rameno a do
bojů o účast jsem nezasáhl.
Smůla mě provázela i při dal-
ším mistrovství světa hráčů do
dvaceti let v Kanadě. Dva dny
před odletem jsem si vykloubil
stejné rameno a bylo po nadě-
jích. Bylo mi to strašně líto.
Vloni jsem vyhrál kanadské
bodování juniorské extraligy.

Je vám dvacet a jste v kádru
mužstva, které se pohybuje 
na špičce tabulky extraligy.
Jak prožíváte splněný sen?

Vítkovický klub je nabitý do-
brými hráči, já jsem zatím hrál
v pěti zápasech v útočné řadě,
ale branku na svém kontě do-
posud nemám. Je těžké se v ta-
kovém dobrém družstvu prosa-
dit. Na ledě hrají čtyři pětky, já
jsem v páté, ze které se ke hře
ve čtvrté pětce tak často ne-
dostanu. Hraji však také v ligo-
vém mužstvu Havířova a tady
si zahraji mnohem více, proto-
že jsem v základním kádru.

Dá se srovnávat juniorské 
reprezentační mužstvo 
s extraligovým týmem?

Je to velký rozdíl. V juniorce
se hraje hodně bruslivý a agre-
sivní hokej. Muži jsou rozváž-
nější, je to více o taktice a hra-
je se spíše hlavou. 

Před lety jste snil o kanadském
hokeji, jak je to s vašimi cíli dnes?

Tak daleko
te	 nekoukám,

nejprve musím hrát pravidel-
ně extraligu a toho dosáhnu
jen tehdy, když se stanu hrá-
čem základního kádru. To je
můj současný cíl. 

Vzal byste nabídku jiného 
mužstva s příslibem, že tam 
budete hrát v základní sestavě?

Nikdo vám nezaručí, že bu-
dete hrát v každém zápase.

Vše záleží na
vašem výkonu.

Každý hráč má navíc se svým
mateřským oddílem smlouvu 
a odchod není tak jednoduchý.

Máte ve svém mužstvu pro sebe
vzor?

Je tady plno zvučných jmen,
která jsem slýchal v televizi
ještě jako malý kluk. Te	 s ni-
mi sedím v kabině a hraji s ni-
mi. Hráli jsme zápas s Pardu-
bicemi, ve kterém proti nám
chytal Dominik Hašek a to je
někdo, kdo hrál v NHL, když
já jsem ještě nebyl na světě.
Užívám si toho.

Zbývá vám čas ještě na nějaké 
osobní aktivity?

V červnu jsem úspěšně do-
končil obchodní akademii 
a te	 studuji Obchodně pod-
nikatelskou fakultu v Karviné.
Vzdělání je pro mě stejně dů-
ležité, jako hokej. Proto stří-
dám dopoledne trénink a od-
poledne školu.

Připravil:
František KREJZEK

rozhovor

pozvánky

Nebude-li pršet... 
poslední vyjížďka 

Letošní seriál končí, proto
zvu na jeho poslední díl Okolo
Bohumína. 7. listopadu proje-
deme všechny okrajové části -
tunel v Pudlově, rondel ve Vr-
bici, oderský val až ke Starému
Bohumínu, Kopytov, Červín,
Borek, mineme oslí farmu,
studánku v Záblatí, rybářský
ráj a po schodech k nádraží.
Akce je vhodná i pro mladé,
víceméně začínající cyklisty,
protože mohou kdykoliv svou
cestu ukončit a otočit domů.
Tradiční odjezd je v 9 hodin 

z bohumínského náměstí T. G.

Masaryka, pokud právě nebu-

de pršet. (šaf)

Turnaj v soft tenisu
Soft Open ̀ 09

V úterý 17. listopadu se od

10 hodin uskuteční v tělocvič-

ně Domu dětí a mládeže tur-

naj »Soft Open 09«. Čtyřhry

se odehrají v soft tenisu na

dvou kurtech určených pro

badminton. Maximální počet

dvojic je omezen (16), startov-

né je 100 korun. Kompletní

propozice najdete na www.

ddmbohumin.cz. Přihlášky za-

sílejte na e-mail: ddmbohu-

min@ post.cz.  (ove)

DDM ponese název Fontána

Na anketu te	 navazuje sou-
těž, tentokrát grafická. Dům
dětí a mládeže hledá pro nové
pojmenování logo. »Návrhy by
měly být jednoduché a přitom
moderní. Důraz klademe rovněž
na přehlednost navrženého loga,«
uvedl Ondřej Veselý. Návrhy
(ve formátu gif, ai, cdr, psd či
jpg) přijímá dům dětí do 4.
prosince. Autoři je mohou na
datovém nosiči doručit osobně
do budovy DDM na Janáčko-

vě ulici nebo zaslat e-mailem
na ddmbohumin@post.cz.

Logo chce dům dětí a mlá-
deže používat od ledna příští-
ho roku. Na autora vítězného
ztvárnění »fontány« čeká pou-
kaz k návštěvě kroužku dle
vlastního výběru na půl roku
zdarma v období leden až čer-
ven 2010. Porota si vyhrazuje
právo nevybrat žádný z návr-
hů a může vyhlásit druhé kolo.

Lukáš KANIA

Zatím bezejmenný bohumínský dům dětí a mládeže ponese
od ledna název Fontána. Pojmenování vybrali zástupci měst-
ského zařízení z návrhů, které mohli lidé zasílat do vyhlášené
ankety. Autorkou vítězného názvu je studentka 2. ročníku
Gymnázia Františka Živného Barbora Ostárková.
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Bonatrans vybavil laboratoř studentů VŠB

Nejmodernější přístroj v Evropě získali za-
městnanci a studenti Centra inovačních a po-
kročilých technologií VŠB-TU Ostrava. Na-
noindentační zařízení pro hodnocení mecha-
nických parametrů materiálů zakoupila za
6,7 milionu korun bohumínská společnost
Bonatrans Group a.s. 

Prvním přístrojem, který do-
razil do laboratoře Centra inovačních a pokroči-
lých technologií, je TriboIndentor Ti 950. Výz-
nam zařízení dovezeného z USA popisuje tech-
nický ředitel společnosti Bonatrans Group Ra-
dim Zima: »Přístroj například dokáže hodnotit 
v mikroskopických rozměrech mechanické vlastnosti
testovaného materiálu. V kombinaci s mnoha dalšími
schopnostmi přístroje mají měření velký význam pro
dosažení co nejpřesnějších informací o zkoušených
materiálech a tyto informace lze pak dále využít 

a zhodnotit při navrhování nejvyšších užitných vlast-
ností našich kol a dvojkolí.« Do konce roku ještě
největší evropský výrobce železničních kol 
a dvojkolí zakoupí další vybavení laboratoře 
v celkové hodnotě téměř 15 milionů korun.

»Naším cílem je získat cenná data z měření a zá-
roveň oslovit studenty, kteří by se
po ukončení studia mohli stát sou-
částí našeho týmu při vývoji nových

materiálů a technologií v železničním průmyslu,«
jmenuje hlavní důvody spolupráce Radim Zima. 

Spolupráci oceňuje i ředitel Centra inovač-
ních a pokročilých technologií Richard Bonček:
»Přístroj v laboratoři je využíván nejen výzkumnými
pracovníky, ale také studenty doktorského i magis-
terského studia. A to umožní růst úrovně dovedností
studentů, tolik potřebných odborníků nejen pro Bo-
natrans Group, ale i pro ostatní firmy v regionu.«

Pavel SOBOL

Štědrý dar - nejmodernější přístroj v Evropě za 6,7 milionu korun

podnikání

Fronta budov bývalých dílen dnes už nestojí, zůstal pouze komín, který
je částečně ukrytý vlevo za stromem. Foto: archiv Horsta Roedra

V prázdninových číslech jsme dvakrát zmiňovali věž v Šilhe-
řovicích, která se mohla stát cílem vašich výletů. Po druhé
zmínce se přihlásil Horst Roeder, přímý potomek Rajdů, 
kteří zde hospodařili. 

Věž byla postavena v roce

1856. Původně sloužila jako

komín kotelny parního stroje,

který poháněl vodní čerpadla

pro přečerpávání vody z Odry

do Julianky. To bývala vodní

nádrž nad šilheřovickým zám-

kem. Odtud byla voda rozvá-

děna do celého areálu parku,

včetně statku. Později parní

stroje nahradila elektročer-

padla a od roku 1952 přestalo

být zařízení používáno. V are-

álu Patlovce byla obrovská

studna, kterou vodou zásobo-

val kanál o profilu 1x1 metr.

Tímto podzemním kanálem

byla do studny přiváděna voda

z Odry a fungovala na princi-

pu spojených nádob.

Tolik upřesnění Horsta Ro-

edra, který do redakce tyto in-

formace přinesl. (frk)

Konečné objasnění původu věže na Patlovcu

Volná místa ve 
sportovních kroužcích

Volná místa ve sportovních

kroužcích nabízí oddělení spor-

tu DDM. Několik míst je v krouž-

ku bojových umění, florbalu,

atletiky, badmintonu a střelby

ze vzduchovky. Na naplnění

čekají také sportovní hry pro

děti od šesti let. Informace na

telefonním čísle 596 013 131 a na

www.ddmbohumin.cz . (ove)

Termín oslav 
v Orlové se mění 

Ze závažných technických
důvodů mění vedení Obchod-
ní akademie Orlová a organi-
zační tým pro přípravu oslav
90. výročí školy a devadesáti-
leté historie odborného škol-
ství v Orlové původní termín
oslav. Slavnostní vernisáž se

uskuteční v pátek 20. listopa-
du v 10 hodin v aule školy. Set-
kání a vzpomínání absolventů,
pedagogů a přátel školy při-
pravujeme na sobotu 21. listo-
padu od 14 hodin. Toto odpo-
ledne by mělo být příležitostí 
k setkání bývalých třídních ko-
lektivů, případně přátel z doby
studia. Zájemci o společenské
posezení mohou získat infor-
mace na webových stránkách
www.obaka-orlova.cz. (oa)

pozvánky

novinka

K3 má nový systém
prodeje vstupenek

Nový systém tisku vstupe-
nek funguje v K3 Bohumín.
Zájemci o vstupenky ocení
hlavně možnost přehledné-
ho výběru sedadel na moni-
toru PC a jejich následné vy-
tištění přímo na pokladně.

Již od začátku října mají mi-
lovníci kultury k dispozici no-
vinku v nákupu vstupenek na
různé kulturní akce v K3 Bo-
humín. »Systém je přehlednější
jak pro návštěvníka, tak i pro K3
Bohumín. V konečném důsledku
nám přinese také finanční úspo-
ru, protože již nebudeme muset
tisknout vstupenky i na sedadla,
která pak třeba neprodáme. Na-
víc i samotný systém dává znát,
že jsme z 50. let 20. století po-
stoupili do 21. století,« řekl ředi-
tel K3 Bohumín Karel Balcar.

Postup rezervace či samot-
ného prodeje je tímto způso-
bem velice snadný. »Po výběru
představení pokladní ukáže ná-
vštěvníkovi přesný plánek rozmís-
tění sedadel v sále kina K3 Bohu-
mín. Člověk tak získá okamžitý
přehled o volných, prodaných či
zamluvených vstupenkách a v kli-
du si může vybrat místo, které se
mu líbí,« popsala nový systém
asistentka kulturních projektů
Jiřina Kochová. V případě re-
zervace pak musí zájemce do
sedmi kalendářních dnů vstu-
penky zakoupit, jinak rezervo-
vané místo propadá a bude si
ho moci koupit někdo jiný.

»Vstupenky na filmová před-
stavení budou připraveny k pro-
deji vždy na celý měsíc dopředu.
Divadelní či jiná představení bu-
dou průběžně do systému doplňo-
vána a to tak, aby bylo možné za-
koupit si vstupenky co nejdříve,«
doplnila Kochová s tím, že už
nyní je možno kupovat i vstu-
penky například na některé
prosincové programy. (mia)

Soubor Boban také 
ve fotografii

Ještě do neděle 8. listopadu
můžete ve foyeru kina K3 zhléd-
nout výstavu fotografií, která
dokumentuje dvouleté půso-
bení bohumínského ochotnic-
kého souboru Boban. (red)



Nebylo by tedy lepší, 
kdyby si KSČM ponechala
své návrhy až na vyvrcho-
lení volební kampaně? 

Jenže my nejsme ve
sněmovně pro sebe, ale a-
bychom pomáhali lidem
řešit to, co je trápí. Pokud zůstaneme u zdravotnic-
tví, tak v těchto dnech jsme například předložili no-
velu zákona, která zavádí praktickým lékařům po-
vinnost sloužit na pohotovostech. A protože víme,
že potměšilé zuby mají zálibu v tom, že se rozbolí 
v noci nebo o víkendech, stejná povinnost se má
týkat i zubařů. Podle nás nelze tolerovat stav, kdy
na pohotovosti slouží pouze odborníci z nemocnic.
Snažíme se tedy krajům dát vyšší kompetence vů-
či lékařům. Ten, kdo by tuto povinnost porušil, by
mohl dostat pokutu až půl milionu korun. Proti to-
muto návrhu se ostře staví ODS, ČSSD ho podle
vyjádření předsedy sněmovního zdravotního výbo-
ru podporuje, kromě výše pokuty, KDU-ČSL chce 
o návrhu diskutovat. Snad ne až do voleb. Ve sně-
movně je řada návrhů KSČM, stačí připomenout ná-
vrh zákona o nájemném a jeho sjednávání, které si 
v zájmu statisíců rodin zaslouží podporu. Místo pou-
hých předvolebních slibů by tak mohly i ostatní
strany občanům ukázat, že hlasují v jejich prospěch. 

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM
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V Bohumíně snižujeme náklady na vytápění

předlohy nejen rušily všechny poplatky, ale záro-
veň i ochranný limit. V předloze, kterou KSČM
předložila již v září, se sice ruší všechny poplatky 
u lékařů a v lékárnách, ale zachovává se ochranný
limit ve výši 2 500 korun, do něhož by se měly po-
čítat jak doplatky za léky, tak doplatky za podpůrné
léky a léky pro doplňkovou léčbu pro lidi starší 65
let. Pokud by ČSSD myslela své prohlášení k po-
platkům doopravdy, stačilo by jí pouze podpořit
naši novelu. Obávám se však, že jí jde jen o medi-
ální zviditelnění. Zdálo by se, že do řádných voleb,
které se budou konat zřejmě v květnu příštího ro-
ku, je daleko. Jenže čas běží podivuhodně rychle,
a tak některé strany nevynechají jakoukoli příleži-
tost na sebe upozornit, by� za cenu opisování. 

Před schválením základních parametrů státního
rozpočtu na rok 2010 probíhala ve sněmovně
dlouhá a místy i bouřlivá diskuse. Byl osud státního
rozpočtu tedy do poslední chvíle nejistý? 

Vůbec ne. Všechny strany s výjimkou KSČM již
byly rozhodnuté rozpočet podpořit. Jenže debatu
ke státnímu rozpočtu přenášela Česká televize. 
A tak se před kamerami odehrávalo divadlo se
snahou alespoň trochu zmást občany. Především
ODS a ČSSD nevyhovuje situace, kdy KSČM je je-
dinou skutečně opoziční stranou. Svou dohodu na
vládě Jana Fischera, vlastně jakousi obdobu velké
koalice, se proto snaží zamaskovat  vzájemnými
výpady v televizním přenosu. Pikantní je, že komu-
nisté přitom požadovali dodržet doporučení obsa-
žená v usnesení sněmovny z 25. září letošního ro-
ku, čili v rozpočtu zohlednit valorizaci důchodů, ne-
snižovat objem prostředků určených na platy za-
městnanců veřejného sektoru a ponechat je ales-
poň na úrovni roku 2009 a dofinancovat dotace na
sociální služby pro kraje, obce a neziskové organi-
zace na úroveň roku 2008. ČSSD se však k tomuto
usnesení postavila zády. Měsíc po jeho schválení
ho odhodila do koše. Možnosti přesouvat finance
mezi jednotlivými kapitolami ve druhém čtení jsou
totiž omezené. 
Sociální demokraté ale dali najevo, že některé
problémy občanů chtějí řešit. Vyhlásili, že se znovu

pokusí zrušit regulační poplatky ve zdravotnictví. 
Jen nevím, jestli to myslí opravdu vážně. ČSSD

předložila do sněmovny stejnou novelu, kterou
před rokem prosadili komunisté. Senát s převahou
pravice ji tehdy dolní komoře vrátil. Zde se už 101
hlasů, čili nadpoloviční většina všech poslanců,
potřebný k přehlasování Senátu, nenašel. Sociální
demokraté novelu jen opsali bez poučení, které
jsme si vzali k srdci my. Před rokem se totiž podle

pol i t ika

V předvolebním boji se i opisuje

ství platí znač-
né poplatky

městu. Tyto prostředky budou
použity pro opravy cest a chod-
níků. 

Od roku 2006 probíhá celo-
státní deregulace nájemného,
která v praxi znamená každo-
roční zvýšení nájmů. V Bohu-
míně všechny prostředky vy-
brané na nájemném dáváme
zpět na opravy, údržbu a sprá-

Snížení nákladů na vytápění
lze dosáhnout bu	 snížením
spotřeby, nebo snížením ceny
tepla. Pro snížení spotřeby už
byla realizována řada opatře-
ní, jako je regulace dodávky 
v kotelnách a na vstupech do
domů, instalace regulačních
ventilů v bytech, výměna a o-
prava izolací rozvodů tepla. 

V minulých letech byla rov-
něž zahájena a dále pokračuje
výměna oken za plastová a za-
teplování fasád domů s horší-
mi tepelně izolačními vlast-
nostmi, zejména domů pane-
lových. Výměna oken a zatep-
lení fasády může snížit spotře-
bu tepla až o 30 %.

Dalšího výrazného snížení
nákladů domácností na topení
a dodávku teplé užitkové vody
chceme dosáhnout změnou

paliva, ze kterého teplo vyrá-
bíme. V Bohumíně je teplo
pro většinu městských domů
vyráběno v plynových kotel-
nách. V důsledku neustálého
zdražování ceny zemního ply-
nu je cena tepla vysoká. 

Přivedení tepla z Elektrárny
Dětmarovice bude znamenat
snížení ceny cca o 25 %. Reali-
zace této akce
již probíhá a do-
dávky tepla bu-
dou zahájeny na podzim příš-
tího roku. Výkopy v centru
města jsou jistě pro občany
nepříjemné, ale snížení plateb
za teplo nám v budoucnu
všechno vynahradí. 

Realizační firma je samo-
zřejmě povinna uvést  všechny
povrchy do původního stav 
a za dočasné zábory prostran-

Ve volebním programu bohumínské sociální demokracie je
uvedeno padesát konkrétních závazků občanům Bohumína.
Závazek číslo 21 zní: Snížíme náklady na vytápění v měst-
ských domech. Jak tento závazek plníme? 

vu domů a bytů. V posledních
letech šlo na základě požadav-
ků nájemníků nejvíce peněz
na výměnu oken za plastová.

Naší snahou v oblasti byto-
vého hospodářství je kompen-
zovat nárůst nájemného opat-
řeními na snížení spotřeby 
a ceny tepla, a tím nezvyšovat
celkové náklady na bydlení.

Josef PLÁŠIL, 
předseda MO ČSSD

pol i t ika

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou

K úsporám tepla výrazně přispívá i zateplení fasád budov. Před dokončením
zateplení je i blok domů na Štefánikově ulici. Foto: František Krejzek



16 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  2 0  /  2 0 0 9

Vzpomínky - úmrtí

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě dál budu mít.

11. listopadu 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Bedřicha VŽENTKA. 

�
Vzpomíná manželka Danuše

s rodinou.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

14. listopadu 

vzpomeneme 

17. výročí úmrtí 

našeho milovaného

tatínka, dědečka, bratra 

pana Jana FEDOROWICZE.

Letos by oslavil kulatých 60 let.

�
Zároveň vzpomínáme

na našeho milovaného

bratra, strýčka a syna

pana Jana
FEDOROWICZE

mladšího

�
Odešli jste tiše, jako když hvězda padá,

vzpomínka však neuvadá. 

S úctou vzpomínají ti, co vás měli rádi.

1. listopadu 

jsme vzpomněli 

nedožitých 85 let 

našeho milovaného

manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka

pana Ing. Leo
BARTEČKA. 

S láskou vzpomínají manželka Libuše,

vnučka Kateřinka, pravnučka Klaudinka,

dcera Marcela a Ivo.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě dál 

budeme mít. 

11. listopadu 

vzpomeneme 1. smutné

výročí úmrtí 

pana Josefa PÁNKA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jiřina, dcera Jana s manželem,

vnoučata Martin s manželkou, Lenka 

s manželem, pravnučky Eva a Denisa.

Odešla jsi tiše tmou, 
odešla jsi s bolestí svou.
Odešla jsi tam, kde Ti

hvězdy v noci rozkvetou.
V našich srdcích žiješ dál
se vzpomínkou bolestnou.

16. listopadu 
vzpomeneme 4. smutné

výročí úmrtí 
naší drahé maminky

paní Hedviky
MACHACZKOVÉ. 

S láskou a úctou stále vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

5. listopadu 

vzpomeneme nedožité

70. narozeniny

a 12. září jsme 

vzpomněli 

6. výročí úmrtí 

pana Miroslava WRONKY. 

Vzpomínají manželka Dagmar, 

dcery Na	a, Mirka a syn Jaromír

s rodinami.

Jen svíci hořící 
a krásnou kytici Ti na

hrob můžeme dát, 
na lásku a krásná léta 

s Tebou prožitá 
s úctou vzpomínat.

12. listopadu 
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí naší milované

maminky, babičky a prababičky 

paní Jarmily SVOZILOVÉ.
21. prosince nedožitých 87 let. S úctou 

a láskou vzpomíná dcera Jarmila s manže-
lem, vnuk Roman, vnučka Bohdana 

s manželem a pravnuci Filípek a Barborka.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene. 

4. listopadu

jsme si připomenuli

14. výročí úmrtí 

pana Pavla GREGORČÍKA.

�
Vzpomíná za celou rodinu 

manželka Jana s rodinou.

Gertruda Ganitová, * 1923, Starý Bohumín

Šárka Sternadelová, * 1962, Bohumín

Pavel Černý, * 1949, Bohumín-Záblatí

Božena Sznapková, * 1923, Bohumín-
Skřečoň

Helena Korbasová, * 1925, Starý Bohumín

Leo Rosík, * 1947, Bohumín

Erna Pospíšilová, * 1928, Bohumín

Günther Schnörch, * 1941, Bohumín

Karel Ligocki, * 1950, Starý Bohumín

Milan Hrčka, * 1968, Bohumín-Vrbice

Jozef Makúch, * 1941, Bohumín

Naposledy jsme
se rozloučili

Blahopřání - jubilea
Věk není to, v čem poznává se stáří, 

když oči věčným mládím září a když se srdce
umí pousmát, tak ten věk není vůbec znát.

5. listopadu oslavuje
své 60. narozeniny

pan Václav
SKUPIEŇ. 

Vše nejlepší, hodně
síly a zdraví Ti přejí

dcera Renáta 
s přítelem, 

syn David s manželkou 
a vnoučata Jakub, Petra a Michaela.

6. listopadu oslaví

své 70. narozeniny

moje milovaná 

manželka 

paní Božena
KALIKOVÁ.

�
Za její lásku a obětavost pro celou rodinu

jí do dalších let přeje hodně zdraví,

štěstí a pohody manžel Bohuš.
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● Prodám dr. byt 2+1 v Bo-
humíně, ul. Mírová, nízká zá-
stavba, dům po celkové revita-
lizaci. ✆ 732 765 845.

● Podnikání: www.vydelek-
zdomu.cz.

● Hubnutí: www.zdrave-
hubnout.cz.

● Prodám dr. byt 3+1
v dosahu centra Bohumína. 
✆ 775 610 464.

● Prodám byt 2+1, možnost
pronájmu na smlouvu. ✆ 775
610 464.

● Koupím RD, chatu, po-
př. parcelu, platím hotově. 
✆ 608 370 379.

● Koupím byt, i zadlužený.
Platím v hotovosti. ✆ 603 785
142.

● Prodám garáž, cena do-
hodou, ✆ 725 614 641.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

inzerce ● Půjčka bez poplatků do
250 000 Kč. Půjčíte 10 000 Kč,
60 000 Kč, 100 000 Kč - vrátí-
te 11 628 Kč, 69 768 Kč, 116
280 Kč. Volejte 774 828 496.

● Koupím dr. byt nebo
rod. dům v Bohumíně a okolí,
platím v hotovosti, ne přes
RK!!! ✆ 736 228 883.

● Prodám vykrmené krůty
po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

● Pronajmu byt 3+1 na pěší
zóně, 95 m2, a garáž v domku
za parkem. ✆ 774 070 712.

● Prodám 2+1 v Dolní Lu-
tyni, 2. p., ✆ 731 785 277. 
Podíl 104 000 přenechám.

● Pronájem bytu 3+1
v centru Bohumína, na ulici 9.
května 79. Byt i s parkovacím
místem, ✆ 602 424 387, 603
515 828.

● Pronajmu byt 1+1 v Bo-
humíně, ✆ 736 228 883.

● Prodám 4x zimní pneu 
i s ocel. disky 5x14 4x100x54
ET39, pneu cca 50% vzorek, 
2 sezóny jeté. Rychlé jednání,
cena 4000 Kč za komplet. 
✆ 603 802 030, 596 033 074.

Super SLEVA na povinné ručení!!!
Zcela jasný příklad je mi 41 let, jsem z Bohumína a platím jen: 999 cm3 =
1 282 Kč/rok, 1 289 cm3 = 1 613 Kč/rok,1 800 cm3= 2 330 Kč/rok,
2000cm3 = 3 601 Kč/rok, NEUVĚŘITELNÉ - 3 000 cm3= 5 083 Kč/rok.
OSLNIVÉ SAZBY U HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ! SKUTEČNĚ NEJLEVNĚJŠÍ
sazby u moto a nákla	áků! ČP, ČPP, Allianz, Generali, Kooperativa, Axa,
ČSOB. Sjednávání občanského pojištění - ČP, ČPP, ČSOB...
Přechod z jiné pojiš�ovny a změny v pojištění ZDARMA! 
Kontakt: 604 730 472 - jan.fojtu@fixum.cz

Sjedná pouze Váš makléř

Jan Fojtů z Bohumína.

Restaurace TÁGO v Bohumíně
na ulici Kostelní Vás zve na tradiční 

VEPŘOVÉ HODY
konané ve dnech 10. až 13. listopadu.

Po celý rok je našim hostům k dispozici 
nekuřácká banketka s možností využití 

pro rodinné oslavy, hostiny a firemní akce.

Diamantová svatba Obřadní síň městského úřadu přivítala v sobo-
tu 17. října milé hosty, manželský pár Františka a Elišku Sikorovy 
z Bohumína-Pudlova. Před místostarostkou Věrou Palkovou si manželé
Sikorovi řekli po šedesáti letech znovu své ano. Komise pro občanské zá-
ležitosti jim přeje ještě spoustu krásných, společně strávených chvil, hod-
ně zdraví a radosti z vnoučat a pravnoučat. Foto: archiv města
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TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

REFLEXNÍ TERAPIE
Lymfy: poruchy imunity, aler-
gie, poruchy lymf. systému,
celulitida;
Páteře: migrény, skolióza, 
uvolnění páteře, odblokování
krční páteře.
Kontakt: Komenského 554, Bo-
humín, vrozynova@seznam.cz
www.reflexni-terapie2.webnode.cz

Mobil: 732 825 598

Potřebujete krmiva, osiva,
hnojiva, chem. postřiky, 
zrniny, vnady pro rybáře 

a jiné doplňky?
Těšíme se na vás 

po - čt 7.30 - 16.00 hod.
pá 7.30 - 15.00 hod.
so 8.00 - 11.00 hod.
na ulici Lidické 219, v areálu 
firmy Sanre (bývalý výkup)

✆ 596 016 011, 603 515 279

Floating a solná jeskyně Dětmarovice
Přijďte posílit svou imunitu a obranyschopnost

před podzimními nemocemi do ojedinělé
vlhké inhalační jeskyně bez solného prachu.

Permanentní vstupenka za 49,- Kč/vstup.

FLOATING - BEZTÍŽNÉ PLAVÁNÍ.
Největší objev 20. století v oblasti regenerace a relaxace.

tel.: 739 027 130 www.ionosal.cz

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

Další informace na www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/
městské noviny Oko. Najdete zde i harmonogram Oka.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 5. do 19. l istopadu

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

■ 15.11. v 10 hodin ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA.
Divadelní pohádka pro děti, 50 Kč. 
■ 18.11. v 19 hodin ŠTIKA K OBĚDU. Květa Fialo-
vá, Libuše Švormová, Na�a Konvalinková a Vác-
lav Postránecký. Vstupné 300, 260, 230 Kč. Vstu-
penky již v předprodeji.
■ 14. - 15.11. v 9 hodin REKORDY A KURIOZITY
ZE SVĚTA ZVÍŘAT - PTÁCI. Interaktivní výstava,
foyer kina K3, 25 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz,
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ 2. - 27.11. EKOFÓR. Vítězné obrázky soutěže
kresleného ekologického humoru pořádané Hnu-
tím Brontosaurus.
■ 2. - 27.11. HORNICKÉ FRAGMENTY. Tématic-
ká výstava fotokroužku DDM Bohumín.
■ 6.11. v 17 hodin ODSTRAŇ STRES, HNĚV,
STRACH, POCIT VINY A BUDEŠ ŠŤASTEN. Be-
seda Yvony Moravcové.
■ 11.11. v 17 hodin LÉČENÍ DUŠE A TĚLA PO-
CHOPENÍM SVÉ MINULOSTI. Beseda Lenky
Blahutové, 50 Kč.
■ 12.11. v 17 hodin TAROTOVÁ NUMEROLOGIE
JAKO ABECEDA ŽIVOTA. Beseda Marie Janšové.
■ 13.11. v 17 hodin JAKOU PODOBU MÁ LÁS-
KA A JAK OVLIVŇUJE NAŠE ŽIVOTY. Beseda
Zbyňka »Zibbyho« Ellera.
Studovna, jednotlivé vstupné 50 Kč, permanentka
na všechny besedy 150 Kč.
■ 12.11. ve 13 hodin ČÍTÁRNIČKA PRO NEJ-
MENŠÍ. Oddělení pro děti.
■ 14.11. v 17 hodin NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ NA KO-
LE. Vyprávění Martina Stillera a Renáty Lorišové,
spousta nádherných záběrů z australské i tasmán-
ské divočiny - přednášková místnost.

KINO K3 BOHUMÍN
■

■ 5.11. v 19 hodin HODINU NEVÍŠ ... Česká kri-
minálka, 2009, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 7. - 8.11. v 19 hodin JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ
HISTORIE. Slovensko, česko, polský historický
film, 2009, přístupný od 15 let, 80 Kč.
■ 8.11. v 10 hodin G-FORCE. Fantasy USA, 2009,
75 Kč.
■ 11.11. v 9 hodin LÍBÁŠ JAKO BŮH. Klub pro
seniory. Česká komedie, 2009, 50 Kč.
■ 12. - 13.11. v 19 hodin MARY A MAX. Animova-
ný australský film, 2009, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 14. - 15.11. v 19 hodin HANEBNÝ PARCHAN-
TI. Válečný film USA, Německo, 2009, přístupný
od 15 let, 65 Kč.
■ 16.11. v 19 hodin SPIRIT. Akční thriller USA,
2008, 65 Kč.
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■ 19.11. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ profesionální
firmou. Je nutné se objednat, CMR Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DDM BOHUMÍN, Janáčkova 715 
www.ddmbohumin.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 7.11. v 9 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK. Ta-
neční soutěž, sál Domu a dětí a mládeže.
■ 7.11. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA - glazová-
ní. DDM, učebna keramiky.
■ 10.11. ve 14.30 hodin ŠACHY - městské kolo.

OSTATNÍ KULTURA

■ 7.11. v 18 hodin Svatohubertský koncert. Far-
ní kostel ve Starém Bohumíně.
■ 8.11. v 10 hodin SETKÁNÍ JMENOVCŮ KULA,
KULOVÁ. Kavárna na náměstí T. G. Masaryka.
■ 10.11. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Klubovna na faře.
■ 11.11., 18.11. v 17 hodin ANGLIČTINA V MOD-
RÉM. Pro lidi do 40 let, klubovna na faře, 25 Kč.

SPORT

■ 7.11. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET … Okolo
Bohumína, start na náměstí T. G. Masaryka. 
■ 8.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín "B" - OS Rych-
vald "C". ŠACHY, sokolovna Starý Bohumín.
■ 8.11. v 11.45 hodin FK Bohumín - 1. FK Spartak
Jablunkov. FOTBAL: dorost - KS, skupina B, trav-
naté  hřiště za parkem.
■ 8.11. v 14 hodin FK Bohumín - TJ Nový Jičín.
FOTBAL: krajský přebor - muži A, travnaté  hřiš-
tě za parkem.
■ 8.11., 15.11. v 16 hodin AEROBIC. Sál sokolov-
ny Záblatí.
■ 11.11. v 18 hodin TAI-CHI. RC Slůně.
■ 15.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín "A" - Slávia
Havířov "B". ŠACHY, sokolovna Starý Bohumín.
■ BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST, zimní stadion:
středa 17.20 - 18.50, sobota 14 - 15.40 hodin,
neděle 14 - 15.40 hodin; DISKOTÉKA NA LEDĚ
sobota 17.45 - 19.5 hodin. www.bospor.info

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ☎ 596 092 300, 777 707 786
www. bospor.info

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
AQUA AEROBIC
pondělí a středa 19.30 - 20.30 hodin
UPOZORNĚNÍ: Permanentky vydané do

31.12.2008, na nichž není vyznačena doba 
platnosti, lze využít do konce roku 2009. Pak se
stanou neplatnými.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ Do 30.11. úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin NA
VLNĚ (MÍRU A NENÁSILÍ). Výstava v rámci bo-
humínských akcí Světového pochodu za mír a ne-
násilí. Jiří Mikulec, Bernard Baláž a Petr Gerneš
představí výtvarné ztvárnění svého pohledu na
svět (míru a nenásilí). 
■ 6.11. v 18 hodin CESTA MÍRU. Operní a operet-
ní árie. 
■ 8.11., 15.11. ve 14 hodin KURZ KRESBY 
A MALBY s Jirkou Gregerem.
■ 11.11. v 15 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Vhodné 
i pro seniory a méně pohyblivé cvičence.
■ 12.11. v 17 hodin JAK SE ŽIJE V KENI. Beseda
s Vlastou Dobešovou, ostravskou koordinátorkou
projektu Adopce na dálku. K dostání budou i fair
trade výrobky z Keni.
■ 14.11. v 15.30 hodin SOBOTĚNKA. Divadlo,
zpívání, soutěže i malování.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice, 
rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 5.11. v 15 hodin ZNAKOVÁ ŘEČ PRO MIMIN-
KA »BABYSIGNS«. Nutná předchozí objednávka,
CMR Bobeš.
■ 9.11. v 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 18 měsíců, CMR Bobeš.
■ 9.11. , 13.11. v 17.15 hodin BARVIČKA. Vý-
tvarné aktivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců,
CMR Bobeš.
■ 10.11. v 8.30 hodin MINIŠKOLIČKA aneb hraní
bez mámy. RC Slůně.
■ 10.11. v 9 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity pro
rodiče s dětmi od 10 - 18 měsíců, CMR Bobeš.
■ 10.11. v 16 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hudebně
pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od cca 2 let,
CMR Bobeš.
■ 10.11. v 17.15 hodin ČEKÁME MIMINKO,
18.15 hodin Co do porodnice. Cyklus pro nastáva-
jící rodiče, CMR Bobeš.
■ 10.11. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
RC Slůně.
■ 11.11. dopoledne JAK VÁM MŮŽE POMOCI
OBČANSKÁ PORADNA. CMR Bobeš.
■ 11.11. v 9 hodin KOSMETIČKA V BOBŠI. CMR
Bobeš.
■ 11.11., 18.11. v 9.30 hodin CVIČENÍ RODIČŮ
S DĚTMI. Od 18 měsíců a od 2 let. RC Slůně, vel-
ká tělocvična DDM.
■ 11.11., 18.11. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČ-
TINOU pro děti od 4 let. RC Slůně.
■ 19.11. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJ-
ČATY. CMR Bobeš.
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Čestná stráž mladých
Členové Klubu branné přípravy Palcát drželi v den státního

svátku 28. října čestnou stráž nejen při pietním aktu na radnici,
ale také u památníku padlým ve Skřečoni. Po celý rok tento pomník
udržují a v památných dnech si u něj připomínají významné udá-
losti. Mladí muži chtějí být příkladem pro ostatní mládež. (frk)

Druzí na turnaji v bowlingu
Bohumínští členové Svazu postižených civilizačními chorobami

přivezli 23. října z okresního turnaje v bowlingu, který se konal
v Karviné, hezké druhé místo. I když, jak říká Jiří Vilček, předseda
městské organizace svazu, »s tímto druhem sportu nemáme příliš vel-
ké zkušenosti,« on sám se umístil v kategorii jednotlivců na třetím
místě. Mezi sedmi družstvy za bohumínský tým startovali mimo
Jiřího Vilčka také Marie Vilčková, kapitánka družstva, Alena
Candrová a Jindřiška Hřibňáková. (red)

Pietní akt k výročí státu
Za zvuku slavnostního pochodu dechovky Českých drah vstu-

povali do budovy radnice s kyticemi zástupci města, politických
stran, společenských organizací i Masarykovy školy a kladli je 
u busty T. G. Masaryka, zakladatele Československa. Pietní akt se
uskutečnil 28. října, v den 91. výročí vzniku našeho samostatného
státu. Text a foto: František KREJZEK

Foto: Petr Suchánek

Foto: archiv Jiřího Vilčka


