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Během rekonstrukce se ope-
race v nemocnici nezastavily.
Chirurgické oddělení využilo
malého operačního sálu, takže
podle ředitele nemocnice Voj-
těcha Balcárka poklesly ope-

rační výkony pouze o deset až
dvacet procent. Původně se
totiž očekával pokles třiceti-
procentní.

Slavnostního otevření se zú-
častnili zástupci města se sta-

rostou a senátorem Petrem
Víchou, poslanec Alfréd Mi-
chalík, představitelé firem zú-
častněných na rekonstrukci 
a dodávkách technologií pro 
operační sály a další hosté.

»Musím poděkovat zejména
poslanci Alfrédu Michalíkovi, je-
hož snaha přinesla naší nemocni-
ci státní dotaci ve výši jedenácti

milionů korun. Další peníze do
celkové částky téměř osmnácti
milionů korun dodalo město. Ta-
ké jeho představitelům chci srdeč-
ně poděkovat,« řekl při slav-
nostním otevření dvou špičko-
vě vybavených chirurgických
sálů Bohumínské městské ne-
mocnice Vojtěch Balcárek.

Nejmodernější operační sály v regionu

▲ V nových operačních sálech se operuje již od 27. srpna. Přestřižení pásky bylo proto 2. října jen symbolické. Foto: František Krejzek

Slavnostní otevření nových operačních sálů Bohumínské
městské nemocnice se uskutečnilo 2. října, tedy pět týdnů po
první operaci ve zrekonstruovaných prostorách. 

(Dokončení na str. 4)

Akci aktivně podpořil hned
zrána také starosta Bohumína
a senátor Petr Vícha i místo-
starostka Věra Palková. 

»Neplaval jsem už minimálně
půl roku, takže výsledný čas jsem
měl o šest sekund horší než při
stejné soutěži loni. Zato jsem ale
na rozdíl od loňska vydržel pla-

vat celou dobu kraulem,« uvedl
Petr Vícha, který 100 metrů
uplaval za 1 minutu a 56 vteřin. 

Věra Palková měla jen o 15
sekund horší čas než starosta.
Plaveckým stylem prsa upla-
vala 100 metrů za 2 minuty 
a 11 vteřin.

(Dokončení na str. 10)

Už podruhé v historii se bohumínští občané zapojili do ce-
lorepublikového klání Plave celé město, které se konalo ve
středu 3. října. V bohumínském aquacentru se plavalo celý
den od 6 do 21 hodin. V loňském roce byl Bohumín ve své
kategorii druhý, letos město stříbrnou příčku obhájilo.
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Výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu připadá na neděli 28. října. Ten
den se v 9 hodin rozezní na náměstí T. G. Ma-
saryka hudba. 

U památné lípy, zasazené před rokem při pří-
ležitosti tohoto výročí a na pamě� vzniku osady
Bogun, se sejdou účastníci pietního aktu polo-
žení kytic k památníku zakladatele Českoslo-
venska Tomáše Garrigue Masaryka. Jeho busta
však už na náměstí nestojí. Svou velikostí se ne-
hodila na velké prostranství náměstí. V červnu
letošního roku byla proto umístěna na důstojné
místo do vstupní části radnice, kde více vynik-
ne. Pod ní byla navíc umístěna tabulka s připo-
menutím návštěvy T. G. Masaryka v Bohumíně
6. července 1930. Účastníci pietního aktu pře-
jdou z náměstí do vstupní části radniční budovy,
kde položí květiny a vzdají hold prvnímu prezi-
dentovi Československa. (frk)

Pietní akt se přesune do radnice
28. říjen - den vzniku samostatného státu Čechů a Slováků

Foto: František Krejzek

Fontána je umělecké dílo,

které svou velikostí a provede-

ním bude dominovat náměstí.

Její stavba je součástí poslední 

etapy rekonstrukce centra No-

vého Bohumína. Financuje ji

město. Více informací o do-
končení prací nám poskytla
Lenka Jochimová z investiční-
ho odboru naší radnice.

● Kdy se začne osazovat vodní
prvek a jak bude vypadat?

Měl by se začít osazovat na
přelomu října a listopadu. Je-
ho podobu vybrali zastupitelé
města (viz obrázek). Na žulo-
vých kvádrech budou ve čty-
řech rozích sedět zvířátka chr-
lící vodu do středu k vysoké-
mu čtyřmetrovému sloupu.
Ten se skládá ze dvou nestejně
vysokých částí symbolizujících
řeky Odru a Olši. Uvnitř bude

po sloupech stékat voda.
Osvětlení ce-

lé fon-
tány

způ-
sobí mi-

hotání světla
ve vodě a vyvolá tak dojem 
živé řeky.

● Jaké materiály autor fontány
použil?
Dva sloupy budou z bílého

cararského mramoru z Itálie,
kvádry jsou žulové, v zelené
barvě, čtyři vodní chrliče jsou
z bronzu.

● Dočkáme se proudící vody ještě
letos nebo až na jaře?
To záleží na počasí, určitě by

se mělo zařízení minimálně
vyzkoušet. Na zimu bude sa-
mozřejmě voda odstavena.

● Kolik bude fontána stát ?
Stavební úpravy okolo kina

si vyžádají náklady ve výši 13,5
milionu korun, samotná fon-
tána 1,9 milionu korun.

● Co bude součástí poslední 
etapy rekonstrukce centra?
Můžeme se těšit na nové

dláždění komunikace, chodní-
ků, nové sloupy veřejného o-
světlení. Nově bude vysázena
zeleň, objeví se zde lavičky 
a odpadkové koše. Dokončení
je plánováno na konec října le-
tošního roku.

● Dalo se využít původní 
vodoinstalační připojení?
Z původních instalací bývalé

kašny - voda a elektro - se nic
nepoužilo. Rozvody byly již
staré a v jiném místě, než jsme
potřebovali pro nový prvek.

● Kdo bude pečovat o provoz
fontány?
Fontánu bude spravovat od-

bor životního prostředí a služeb
prostřednictvím BM servisu.

Připravil František KREJZEK

Čtyři bronzová zvířátka budou chrlit vodu
Nová fontána, která vyroste na místě původního vodotrys-

ku na náměstí T. G. Masaryka, by měla toto místo ještě více
zkrášlit. Místo mezi dvěma vzrostlými jehličnany je již připra-
veno pro osazení vlastního tělesa fontány. 

Na žulových kvádrech 
budou sedět bronzová
zvířátka chrlící vodu 
do středu k vysokému 
čtyřmetrovému sloupu.

● Fotosoutěž 
ke 100. výročí parku
Ještě několik dnů zbývá do

uzávěrky fotosoutěže, ve které
si připomínáme kulaté výročí
založení městského parku Pet-
ra Bezruče. Poslední termín,
kdy lze doručit fotografie v pa-
pírové nebo digitální podobě
do redakce, je 15. října 2007.
Fotografie můžete posílat e-
mailem soutez-park@mubo.cz
nebo poštou na adresu Měst-
ský úřad Bohumín, redakce
OKA, Masarykova 158 s hes-
lem Fotosoutěž PARK. Pro
autory tří nejhezčích fotografií
jsou připraveny plavenky do
bazénu. Všechny fotografie
čeká výstava na webových
stránkách města a v galerii na
chodbě radnice. (red)

aktuálně
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▲ Rodinné domky na Myslivecké ulici stojící nedaleko nabízené lokality. Foto: František Krejzek 

Město Bohumín vyhlašuje
licitaci na prodej tří pozem-
ků pro výstavbu rodinných
domků v Bohumíně-Skřečo-
ni. Licitace se uskuteční 17.
října od 15 hodin na majet-
kovém odboru MěÚ Bohu-
mín, v budově čp. 225 (býva-
lé plicní středisko), číslo dve-
ří 101.

1) Pozemek parcelní číslo
399/5 - 1253 m2 - licitace v 15
hodin,

2) pozemek parcelní číslo
389/3 - 1211 m2 - licitace v 15.30
hodin,

3) pozemek parcelní číslo
389/2 - 1201 m2 - licitace v 16
hodin.

Pozemky se nacházejí na
Dělnické ulici v Bohumíně-
Skřečoni. 

Minimální vyvolávací cena
je 220 korun za 1 m2, náklady
spojené s prodejem jsou asi 30
tisíc korun. Při licitaci je nut-
no předložit potvrzení o zapla-
cení licitační jistoty ve výši 20
tisíc korun (jednotná výše).
Kupující - fyzická osoba se
musí prokázat občanským prů-
kazem, v případě manželů
předkládají průkazy oba dva.
Právnická osoba předloží výpis
z obchodního rejstříku (úřed-
ně ověřenou fotokopii). Na-
bídková cena bude vložena do

obálky. V případě, že se licitace
účastní pověřená osoba, musí
mít úředně ověřenou plnou
moc.

Licitační jis-
totu je nutno
uhradit na č.
účtu 6015-1721638359/0800,
variabilní symbol 1003 u Čes-
ké spořitelny, a. s., Karviná,
pobočka Bohumín. 

Podmínky prodeje pozem-
ků: 

- uhrazení licitační jistoty
před konáním licitace, úhrada
kupní ceny při podpisu smlou-

vy o budoucí kupní smlouvě,
uzavření »Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě« na dobu 

do předložení
platného sta-
vebního povo-
lení nebo ohlá-

šení stavby podle § 104 staveb-
ního zákona, maximálně do 
2 let od podpisu smlouvy o bu-
doucí kupní smlouvě pod
sankcí 50 tisíc korun. 

- po nabytí právní moci sta-
vebního povolení nebo sou-
hlasu s ohlášením stavby bude
uzavřena kupní smlouva s pro-

vedením vkladu do katastru
nemovitostí, vydání kolaudač-
ního souhlasu nebo vydání
oznámení o užívání stavby
maximálně do 5 let od nabytí
právních účinků kupní smlou-
vy pod sankcí 200 tisíc korun.

Veškeré informace o prodeji
pozemků a průběhu licitační-
ho řízení vám podá vedoucí
oddělení pozemků Jana Holes-
zová, majetkový odbor MěÚ
Bohumín, budova čp. 225 v pří-
zemí, ✆ 596 092 228, e-mail:
holeszova.jana@mubo.cz.

Jana HOLESZOVÁ

Pozemky pro výstavbu rodinných domků

l ic i tace

● Byt na ulici Bezručově
1145, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 38, 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 69,02 m2, pro
výpočet nájemného 67,15 m2.
Prohlídka bytu 16. 10. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
17. 10. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 31, 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,70 m2, pro
výpočet nájemného 28,13 m2.
Prohlídka bytu 18. 10. od 11 do
11.30 hodin. Licitace se koná
22. 10. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Tovární 426,
1+3, kategorie I., číslo bytu 2,
1. nadzemní podlaží. Celková
plocha 78,98 m2, pro výpočet
nájemného 76,56 m2. Prohlíd-
ka bytu 18. 10. od 11.45 do
12.15 hodin. Licitace se koná
22. 10. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Jateční 152,
1+1, kategorie I., číslo bytu 19,
2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 29,65 m2, pro výpočet
nájemného 28,68 m2. Prohlíd-
ka bytu 23. 10. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 24. 10.
v 16.15 hodin. (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:

Licitace městských bytů

Do soutěžní ankety se může
zapojit kdokoli - bohumínští 
i mimobohumínští a také bu-
doucí obyvate-
lé nových by-
tů, ti by si měli
hlavně rozhodnout, jak se je-
jich novému bydlení bude ří-
kat. Počet zaslaných pojmeno-
vání je neomezený. Výhrou je
víkendový pobyt v Penzionu
ve věži s volným vstupem do
aquacentra. V případě, že rad-
ní vyberou název, který navrh-
ne některý z nových obyvatel,

dostane kromě ceny za vítězný
název zdarma také měsíční ná-
jem. Nápady posílejte pod

heslem Název
pro hotelový
dům na hote-

lovy-dum@mubo.cz nebo jako
SMS na číslo 732 596 092.
Nezapomeňte připojit jméno 
a příjmení autora návrhu, te-
lefon a adresu. Návrhy můžete
vhazovat až do konce roku ta-
ké do schránky důvěry měst-
ského úřadu nebo odevzdat 
v infocentru radnice. (balu)

Nový název pro hotelový dům
Vtipný a přitažlivý název hledá město pro bývalou ubytovnu

železáren - hotelový dům. V objektu se právě dokončuje re-
konstrukce na 86 nových bytů a dramaticky se změní i jeho o-
kolí. Půjde historicky o první městský dům s vlastním názvem.

soutěž
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V minulém čísle jsme se
zmínili o chystané novince 
v odpadovém hospodářství -
mobilním sběrném dvoře.
Připravuje jej město společ-
ně s akciovou společností
BM servis. 

Stanoviště mobilního sběr-
ného dvora budou umístěna
na plochách, které jsou v ma-
jetku města. »S výběrem těchto
ploch jsou kvůli velikosti, přístu-
pu pro občany, pro svozová auta
a manipulaci s odpadovými ná-
dobami velké potíže. Pro umístění
na pozemku, který není v majet-
ku města, je zapotřebí písemný
souhlas jeho vlastníka, smlouva 
o pronájmu, schválení v radě
města, změna provozního řádu
sběrného dvora, odsouhlasení na
krajském úřadě atd., zkrátka
pěkně rozsáhlá ›administrativa‹ 
a nejistý výsledek. Proto předpo-
kládáme, že provoz mobilního
sběrného dvora od 3. března
2008 do 31. října 2008 bude

›testovacím rokem‹, kdy si ověří-
me jeho funkčnost a využitelnost
na osmi stanovištích ve všech
městských částech,« říká Pavel
Klimovič, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a služeb 
k této inovaci.

Přesný rozpis s dobou poby-
tu mobilního sběrného dvora
na celkem osmi stanovištích
ve měste najdou občané v eko-
logickém kalendáři pro rok
2008, který bude distribuován
v prosinci letošního roku do

všech domácností. Rozpis bu-
de také zveřejněn v OKU,
TIKU a na internetu. V těchto
médiích se budou průběžně
objevovat informace o přemis�o-
vání mobilního sběrného dvora.

Hlavním motivem města
pro zavedení mobilního sběr-
ného dvora je povinnost daná
zákonem o odpadech třídit
veškerý odpad. Odpad dosud
ukládaný do velkoobjemových
kontejnerů tuto podmínku ne-
umožňuje splnit. Proto město
přechází na sběr odpadů ve
sběrných dvorech. Mobilní sběr-
ný dvůr mohou více využívat
občané, kteří nemají auto, ne-
bo� jej budou mít blíže k byd-
lišti. 

Mobilní sběrný dvůr bude
vybaven stejně jako ten stacio-
nární na Koperníkově ulici.
Bude odebírat rovněž nebez-
pečný odpad, jako jsou oleje,
léky, zbytky barev a podobně.

(pakl, balu)

▲ Kontejner na uložení nebezpečných odpadů ve stacionárním 
sběrném dvoře na Koperníkově ulici. Foto: František Krejzek

Mobilní sběrný dvůr poputuje městem

kterém byla na ulici Kostelní
doporučena výměna nevhod-
ných jasanů za bíle kvetoucí
hlohy s úzkými korunami,
město přistoupilo k výměně
všech stromů této ulice najed-
nou. Již v letních měsících byla
po obou stranách z chodníku
vyčleněna a žulovou dlažbou
od pevné plochy oddělena
místa pro podzimní výsadbu
mladých stromů. V říjnu bu-
dou vykáceny všechny staré
jasany a následně v nejbližším
možném termínu, pravděpo-
dobně v listopadu, bude celá
ulice osázena malokorunnými,

Jasany na ulici Kostelní 
v Novém Bohumíně naproti
římsko-katolickému kostelu
už dávno nevyhovují požadav-
kům bezpečnosti, ani estetic-
kým nárokům. Problém stíně-
ní a nedostatku prostoru v uli-
ci byl v minulosti řešen radi-
kálními ořezy, toto řešení je
pouze dočasné. Stromy jsou

po opakovaných radikálních
ořezech ve velmi špatném
zdravotním stavu, mají vyhni-
lé kmeny, jeden strom je do-
konce již celou vegetační sezó-
nu úplně suchý. Na základě
posouzení stavu zeleně v ně-
kterých bohumínských ulicích
Agenturou ochrany přírody 
a krajiny ČR z dubna 2004, ve

Na Kostelní ulici brzy pokvetou mladé hlohy
Podzim je tady. Od počátku října začalo dřevinám i nám za-

hradníkům oficiální období vegetačního klidu. Počínajíc o-
padem listů, kdy je možné ve školkách dobývat stromky, až do
nástupu větších mrazů, máme krátké období na to, abychom
nasadili nové stromy. Postupně provádíme rekonstrukci sta-
rých, nefunkčních a nevzhledných uličních stromořadí. 

bíle kvetoucími hlohy (pro od-

borníky Crataegus monogyna
»Stricta«).

A na závěr ještě doplňující

informace: 35 hlohů z celko-

vého množství 36 stromů v u-

lici vysadí společnost Lidl Čes-

ká republika v. o. s. v rámci ná-

hradní výsadby za ekologickou

újmu způsobenou pokácením

části stromů při stavbě prodej-

ny v Bohumíně. Město ze své-

ho rozpočtu zaplatí pouze po-

kácení starých jasanů a výsad-

bu jednoho hlohu.

�ubica JAROŇOVÁ

Nejmodernější operační sály v regionu
(Dokončení ze str. 1)

Ředitel nemocnice dále s po-
těšením konstatoval, že o vyu-
žití našich operačních sálů se
zajímají také chirurgové a gy-
nekologové z jiných nemocnic
v okolí. V jednání je například

návrat plastického chirurga
Bronislava Vřeského a pří-
chod dalších chirurgů. Měli by
tým bohumínských operatérů
rozšířit od 1. ledna 2008. 

Není se čemu divit. Nad-
standardně velký prostor, vy-
nikající technické vybavení, 

operační sály s denním svět-
lem, to všechno jsou podmín-
ky, které nemá hned tak každá
nemocnice. Rozhodně žádná 
v nejbližším okolí.

Jeden ze dvou sálů je vyba-
ven především pro laparosko-
pické operace. »Naše chirurgie

je te� nejlépe vybavené pracoviš-
tě v širokém okolí,« potvrdil Voj-
těch Balcárek. Přitom nemoc-
nice čekala na rekonstrukci 
operačních sálů jedenáct let. 

Sály jedou již na plný výkon,
týdně se zde provede třicet až
čtyřicet operací. (frk)
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Maják městské policie
● U kontrolované dvojice

mladíků, kteří chtěli ve sběrně
surovin odevzdat třicet želez-
ných plátů, strážníci šetřením
zjistili, že kovové pláty byly
29. září odcizeny z vagónu
ČD. Případ byl postoupen
PČR. Při lustraci mladíků
strážníky vyšlo dále najevo, že
jeden z dvojice je hledanou 
osobou a byl na něj vydán pří-
kaz k zatčení.

● Odpoledne téhož dne byla
na služebnu městské policie
oznámena krádež jablek ze za-
hrady na ulici Petra Cingra.
Pachatel byl majitelkou vyru-
šen a z místa krádeže utekl. Za
sebou zanechal tři pytle jablek.
Podle popisu strážníci pode-
zřelého pachatele zadrželi Na
Loukách a předali policii. 

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Strážníci prověřovali 19.
září oznámení o podezřelém
vozidle na Budovatelské ulici.
Lustrací vozidla bylo zjištěno,
že Nissan je kradený. Další
kradené vozidlo nalezla hlídka
na Příční ulici. Tentokrát se
jednalo o vozidlo, které nebylo
ani uzavřené.

● Hlídka městské policie za-
jistila 26. září muže vedoucího
bicykl s odcizeným drátem 
z drátoven. Strážníci ho předa-
li státní policii.

● Kamerový systém na ná-
městí T. G. Masaryka pomohl
28. září dozorčímu na služeb-
ně městské policie identifiko-
vat mladíka, který poškodil dře-
věnou lavičku betonovou ob-
rubou ze stavby. Přestupkem 
a náhradou škody se dále bude
zabývat přestupková komise.

Vlastníci nemovitostí, z nichž
jsou odváděny odpadní vody
do těchto kanalizací, jsou ze
zákona povinni uzavřít s pro-
vozovateli veřejných kanaliza-
cí smlouvy o odvádění odpad-
ních vod kanalizací a na jejím
základě platit poplatky za od-
vádění odpadních vod - stoč-
né. Odvedení odpadních vod 
z nemovitosti je splněno oka-
mžikem vtoku odpadních vod
z kanalizační přípojky do ve-
řejné kanalizace. Nesplnění té-
to povinnosti je zákonem po-
važováno za neoprávněné vy-
pouštění odpadních do kanali-

zace (tzn. vypouštění »na čer-
no«), za což může být uložena
vodoprávním úřadem pokuta.
Na věci nemě-
ní nic fakt, zda
odpadní vody
odtékají na městskou čistírnu
odpadních vod nebo do toků. 

Převážnou část veřejných
kanalizací, které jsou zaústěny
do toků, provozuje město Bo-
humín. Mimo běžnou údržbu
kanalizací (čištění, opravy, de-
ratizace, oprava poklopů atd.)
je provozovatel veřejné kanali-
zace s vyústěním do toku navíc
ze zákona povinen zajiš�ovat

měření množství vypouštěných
odpadních vod a sledování je-
jich znečištění pravidelným pro-
váděním chemických rozborů.
Tyto údaje jsou předávány Čes-
ké inspekci životního prostředí
a na jejich podkladě jsou pro-
vozovateli kanalizace vyměřo-
vány poplatky za znečištění po-
vrchových vod v tocích.

Provozování kanalizací, ze-
jména těch s vy-
ústěním do to-
ků, je spojeno

s řadou výdajů, které dosud
město hradilo ze svých provoz-
ních nákladů. Vzhledem ke
změně legislativy v této oblasti
není již možno nadále takto
postupovat a město nyní při-
stupuje k zahájení výběru
stočného. Protože předpoklá-
dané příjmy ze stočného nepo-
kryjí zcela náklady na provoz
kanalizací, rozhodla rada měs-

ta i nadále je dotovat. Snížila
původně navrženou výši stoč-
ného na úroveň částky, kterou
platí uživatelé kanalizace pro-
vozované SmVaK Ostrava, a. s. 

V následujících letech měs-
to předpokládá vybudování roz-
sáhlé sítě nových kanalizací 
v městských částech Skřečoň,
Záblatí, Šunychl, Pudlov, Vr-
bice a Starý Bohumín, které
budou postupně napojeny na
centrální čistírnu odpadních
vod v Bohumíně - Kopytově.
Náklady na realizaci této ná-
ročné investiční akce jsou od-
hadovány na zhruba 300 mili-
onů korun. Tímto dobudová-
ním kanalizací město přispěje
ke zkvalitnění služeb obyvatel-
stvu a ke zlepšení kvality povr-
chových vod v tocích na území
Bohumína. 

Helena MALÁSKOVÁ, 
majetkový odbor 

Nová kanalizace přijde na 300 milionů 
Na území Bohumína se nacházejí podle vlastníků a provo-

zovatelů veřejných kanalizací tři typy kanalizací. Vlastníkem
a provozovatelem převážné části kanalizací ve městě je společ-
nost Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) Ostra-
va a. s. Dále se v Bohumíně nacházejí kanalizace v majetku
města. Z těch část provozuje SmVaK a část kanalizací provo-
zuje město.

invest ice

... když se zaregistrujte u služby
E-info, získáte zdarma informa-

ce o městě, programech, výlukách, sportu a zajímavostech? Jsou
zasílány na e-mail či formou SMSky na mobil. (red)

víte, že...

▲ Majetkový odbor v nových prostorách. Foto: František Krejzek

Původní radnice opět v provozu
Budova bývalé radnice v Bohumíně na náměstí T. G. Masa-

ryka slouží po letech opět úředníkům. Po náročné rekon-
strukci interiérů za 3,7 milionu korun odsud zmizely lékařské
ordinace a jsou zde v předním traktu nově jen úředníci. 

Od října se do historických
prostor přestěhoval majetkový
odbor i s bytovými techniky.
Ti doposud sídlili na elokova-
ném pracovišti v Krátké ulici. 

V menší  cihlové radniční
budově najdou lidé kromě ce-
lého majetkového odboru také
živnostenský odbor, kancelář
sociálně právní ochrany dětí
(náhradní rodina) a zasedací
místnost přestupkové komise.
Ty zde již fungovaly před dru-

hou etapou rekonstrukce. Pře-
stěhovala se sem také celá
správa městských bytů, po-
kladna majetkového odboru,
účtárna, ekonomický úsek, od-
dělení pozemků, tepelné hos-
podářství, vymáhání pohledá-
vek i správa nebytových pro-
stor, vodovodů i kanalizací.

Vstup do budovy je možný
hned třemi vchody, ten ze Sei-
fertovy ulice je přitom bez-
bariérový. (balu)
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pozvánka

Slavnostní akademický slib -
imatrikulaci mají za sebou
historicky první studenti Uni-
verzity třetího věku v Bohu-
míně. V jeho průběhu dosta-
li vysokoškolské indexy a ima-
trikulační listy. Zpět do škol-
ních lavic tak usedne od říj-
na přesně 40 studentů senio-
rů - 36 žen a 4 muži. Moder-
ní formu celoživotního vzdě-
lávání pro ně připravilo měs-
to ve spolupráci s Vysokou
školou podnikání z Ostravy. 

»Projekt jsme rozdělili na čtyři
semestry a potrvá dva roky. První
semestr se bude týkat počítačů.
Témata dalších semestrů vybrala
škola na základě požadavků senio-
rů. V nabídce se proto objeví prá-
vo, zdravý životní styl, historie
nebo jazyky,« uvedla členka a-
kademické rady a vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu
naší radnice Pavla Skokanová. 

Oslovení studenti se už stu-
dia nemohou dočkat. »Na stu-
dium se už velmi těším, protože
chci dokázat svým vnoučatům, že
mají ještě čipernou babičku. Ro-
dina mě v tom podporuje. Jsem
velmi ráda, že město zřídilo uni-
verzitu přímo v místě našeho byd-
liště, takže za vzděláním nemusí-
me nikam dojíždět. Zaujaly mne

všechny okruhy, te� se těším na
počítače a chci se dobře naučit 
ovládat i internet. Těším se i na
nové přátele a jiné prostředí,«
uvedla 62letá čerstvá student-
ka Soňa Juchelková. Její slova
potvrzuje i novopečená stu-
dentka 66letá Josefa Vlasáko-
vá. »Moc se na studium těším,
přihlásila jsem se, abych rozumě-
la svým vnoučatům, rozšířila si
obzory a poznala nové přátele,«
řekla po imatrikulaci. Také je-
den ze čtyř studentů 74letý
Bronislav Staněk tvrdí, že se
přihlásil proto, aby neseděl jen

doma u televize. »Těším se, že
se něco nového přiučím a že se
dostanu mezi lidi. Děti studují vy-
sokou školu, pořídily mi domů in-
ternet, a tak ho chci umět dobře
ovládat,« dodal.

Semestr Univerzity třetího
věku stojí 1 500 korun. Každý
z účastníků však zaplatí za se-
mestr jen 500 korun, větší část
- tisícikorunu - hradí město.
Chce tak podpořit vzdělávání
svých seniorů. Letos má na
projekt vyčleněno ze svého roz-
počtu 40 tisíc korun. V příš-
tím roce, kdy proběhnou už

Akademický slib složili studenti - senioři

František Nedvěd, Štěpán Rak a Alfréd 
Strejček či Camerata Janáček. To jsou garanti
kvalitní hudební kultury, kterou přinese K3
Bohumín v rámci »Bohumínského hudební-
ho týdne« od pondělí 22. do pátku 26. října.

Týden otevře programem Koncertní hold
Karlu IV. Štěpán Rak a Alfréd
Strejček v pondělí 22. října v 19
hodin v sálu kina. Rak se svou
kytarou a Strejček pak na bicí a flétnu navodí at-
mosféru doby Otce vlasti. »Hold Karlu IV. poprvé
prezentuje vladařovy Morality - soubor praktických
návodů pro život. Osloveni jsou jimi lidé mocní i pro-
stí. Karel IV. jimi předkládá a nabízí cestu k naplnění
života světského i duchovního. A myšlenky jsou to až
překvapivě aktuální,« říkají o programu samotní
interpreti. 

Příznivce vážné hudby pak osloví Svatovác-
lavský hudební festival, konkrétně formace Ca-
merata Janáček, která ve středu 24. října v 18
hodin v kostele Božského Srdce Páně v centru

Bohumína zahraje skladby, které složil Georg
Friedrich Händel, Antonio Vivaldi a Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Komorní orchestr Camera-
ta Janáček vznikl na sklonku roku 1998. Je to or-
chestr mladý jak dobou svého trvání, tak prů-
měrným věkem hudebníků, převážně předních
hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Bohumínský hudební týden
pak uzavře František Nedvěd 
a jeho Druhé podání. Nedvěd

naservíruje v pátek 26. října v 19 hodin v kině
své nejlepší hity, jako jsou například Proužek,
Ostrov jménem mládí, Skládanka, Devatenáct,
Rejdivá, Řemeslo, Neváhej a vejdi a další. Na
koncertě zazní celkem 21 jeho písní.

Vstupenky na jednotlivá představení jsou 
v předprodeji v kině i knihovně K3 Bohumín 
a v infocentru na městském úřadu. Vstupné 
na Štěpána Raka a Alfréda Strejčka je 120 a 140
korun, na Svatováclavský hudební festival 60
korun a na koncert Františka Nedvěda 180, 200,
230 a 260 korun. Karel BALCAR

Bohumín čeká nabitý hudební týden

novinky

● Krteček bude v kině
Barevné a idylické kresby

krtečka a jeho přátel budou 
k vidění v kině K3 Bohumín.
Od pátku 26. do 28. října mo-
hou děti, rodiče ale i všichni 
ostatní, kterým krteček učaro-
val, navštívit interaktivní vý-
stavu. Ta seznamuje s malířem
Zdeňkem Milerem a právě s je-
ho nejznámější postavičkou -
krtečkem a jeho kamarády. 

Výstava se skládá z velkých
reprodukcí obrazů tohoto ma-
líře a interaktivit, které daný
obraz přibližují. Každé dítě na
akci dostane vlastní katalog.
Po krátkém výkladu čekají na
děti úkoly, za jejichž splnění
získávají do katalogu razítka.
Výstava bude otevřena každý
den od 8 do 18 hodin, vstupné
je 20 korun. (kab)

dva výukové semestry, počítá
město s částkou 80 tisíc korun.
Po jejím úspěšném dokončení
dostanou senioři vysokoškolá-
ci certifikát o absolvování
Univerzity třetího věku. První
výuková hodina odstartovala
ve čtvrtek 11. října od 15 hodin
v prostorách základní školy na
ulici Čs. armády v centru Bo-
humína. »Lidé měli o studium
velký zájem, někteří však budou
muset počkat na výuku v příštím
akademickém roce. Máme dvě
studijní skupiny, větší počet stu-
dentů by byl na úkor úrovně stu-
dia, což jsme nechtěli. Ti, na kte-
ré se te� nedostalo a mají o studi-
um zájem, se už te� mohou hlásit
ke studiu v dalším roce v městské
knihovně,« dodala Skokanová.

Podle místostarostky Bohu-
mína Věry Palkové bude měs-
to ve spolupráci s vysokou
školou usilovat o získání peněz
z evropských fondů na celoži-
votní vzdělávání. »Doufáme, že
se vysoká škola stane tradicí.
Chtěli jsme našim seniorům na-
bídnout možnost vzdělávat se pří-
mo v místě svého bydliště. Už te�
přemýšlíme o možnosti nástavby
na tento dvouletý projekt,« dopl-
nila Věra Palková.

Lucie BALCAROVÁ

Foto: Lucie Balcarová
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● Členem zastupitelstva i rady
města jste už několik let. 
Ještě vás stále těší pracovat 
pro blaho ostatních?
Domnívám se, že když jsem

požíval důvěru občanů voličů
ve třech volebních obdobích 
a dostal jsem šanci ve čtvrtém,
bylo by z mé strany nezodpo-
vědné a nefér, abych zkušenos-
ti, které jsem nabyl ve funkci
zastupitele a radního či před-
sedy komise, neodevzdal ve
prospěch občanů našeho měs-
ta. Tato práce je pro mně zá-
vazkem, který jsem vždy plnil
a budu plnit nadále. 

● Nestala se za léta vašeho 
rozhodování z této funkce 
pouze rutina?
Pro rozhodování v zastupi-

telstvu jsou zásadní kvalitně
zpracované materiály, které je
zapotřebí důkladně prostudo-
vat a pokud mi není jasný ně-
jaký výklad nebo detail, kon-
zultuji to s příslušným vedou-
cím odboru, který daný mate-
riál předkládá. Musím přiznat,

že mé rozhodování je relativně
jednodušší, než má řadový za-
stupitel. Předložené materiály
projednáváme v radě, v klubu
a následně na zastupitelstvu. 

● Která oblast komunální politiky
vám je nejbližší?
Každá oblast v komunální

politice je dů-
ležitá. Musím
však přiznat,
že sociální oblast je mi ze
všech nejbližší. Jsem předse-
dou komise pro občanské zále-
žitosti, která je de facto u zro-
du člověka a asistuje až do je-
ho pozdního věku. Vítat nové
občánky našeho města nebo
provést historií života zlatou,
diamantovou svatbu je přece
jenom zážitek. Také máme v
popisu práce mimo jiné oceňo-
vání dárců krve, jsme u vyřazo-
vání maturantů a další činnos-
ti. Nazval bych tuto práci pro-
zaicky srdeční záležitostí. Mu-
sím konstatovat, a činím to ve-
lice rád, že naše komise pracuje
bez problémů. 

● Souvisí práce zastupitele 
s vaší profesí nebo koníčkem? 
Jsem důchodce a plně se vě-

nuji práci zastupitele a radní-
ho a dalo by se říci, že tato čin-
nost je mým koníčkem. 

● Do které oblasti městského 
rozpočtu by se podle vašeho 
názoru mělo víc investovat 
a kde byste potřebné zdroje hledal? 
Každá oblast rozpočtu je dů-

ležitá, proto bych nerad něja-
kou preferoval. Při sestavová-
ní rozpočtu se dlouho a uvážli-

vě rozhoduje 
o prioritách.
Posuzují se tři

varianty a probíhá několik
komplexních rozborů. 

● Co Vám v poslední době uděla-
lo největší radost? Jaké cíle si
kladete do následujícího roku?
Těch radostí bylo víc, napří-

klad hotelový dům nebo pove-
dená rekonstrukce kina. Tím
se dostala kultura o stupínek
výše. Cílů je mnoho a dá se
bez nadsázky říci, že nikdy ne-
skončí. Když jsme se ucházeli
o znovuzvolení, předložili jsme
program, ve kterém bylo mimo
jiné padesát závazků. Ty splníme.

● Jak byste rozhodoval v případě
požadavku na umístění americké

Práce v městské samosprávě je mým koníčkem
Na slovíčko se zastupitelem a radním města Vilémem Bannertem

V listopadu loňského roku bylo zvoleno nové zastupitelstvo
města pro období 2006 až 2010. Po roce práce na rozhodování
o rozvoji města se ptáme jeho jednotlivých členů na jejich 
osobní poznatky z fungování tohoto nejvyššího orgánu města.
Dnes hovoříme s Vilémem Bannertem, členem městské rady.

radarové základny v lokalitě
Na Panském?  
Kdybych měl rozhodnout,

zda umístit americký radar Na
Panském, viděl bych tam radě-
ji lesopark pro odpočinek na-
šich občanů. 

● Neměli by se k výstavbě dalších
nákupních center vyjadřovat
občané města?
Kaufland by měla být koneč-

ná. Pokud by se objevil poža-
davek nějakého investora po-
stavit market stejného zamě-
ření a ještě k tomu na pozem-
ku města, určitě by se měli 
k tomu vyjádřit občané napří-
klad v anketě.

Připravil František KREJZEK

Nový projekt zahájen setkáním »Všichni spolu«
Různé světové jazyky zněly v sobotu 20. října v Centru mladé rodiny Bobeš. Toto odpoledne

totiž proběhlo slavnostní zahájení projektu »Slova nejsou důležitá«, na který dostal Bobeš 
dotaci z finančních mechanismů EHP, konkrétně Norských fondů.

Na projektu se podílejí tři
centra (dále Karviná a Ostra-
va) a právě setkání »Všichni
spolu« zahájilo projekt v Bo-
humíně. 

Nejen láska, ale i mezikul-
turní a mezinárodní »přátele-
ní« často prochází žaludkem.
Toho si pořadatelé byli vědo-
mi, a proto požádali o spo-
lupráci Střední školu Bohu-
mín. Žáci a pedagogové pro 
obory kuchař-číšník připravili
všem návštěvníkům malé me-
zinárodní menu. To posléze
doplnily rodiny cizinců specia-

litami z jejich rodných zemí.
Slavnostní atmosféru doplnilo
vystoupení sboru studentů 
Střední školy Bohumín. Pří-
jemnou atmosféru doprováze-
lo malé výtvarné tvoření a tlu-
močníci opravdu nezaháleli.
Děkujeme tímto všem zúčast-
něným rodinám i spolupořa-
datelům akce. 

Další mezinárodní setkání je
naplánováno na listopad. Ten-
tokrát na téma »Jak se žije 
v Řecku«. Srdečně proto zve-
me jako spolupořadatele rodi-
ny, které mají řecké předky,
nebo vztah k řeckým tradicím
a historii. 

Petra KALICHOVÁ,
vedouci centra Bobeš Foto: Petra Kalichová

rozhovor
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soutěž

Zrodily se první seniorské hry

▲ Členky vítězného družstva Hrušek si své prvenství na Seniorských hrách vychutnaly. Foto: Lenka Karásková

Centrum sociálních služeb v našem městě má šanci stát se
nejoblíbenější organizací ve městě. Jednak proto, že by mu
dalo hlas několik stovek seniorů, a také proto, že si to za svou
činnost zaslouží. Po otevření Klubu seniorů se pracovníci
centra pokusili o nemožné. Zorganizovali první hry seniorů
ve městě. A výsledek byl překvapivý.

V sobotu 29. září se v těloc-
vičně Základní školy na ulici
Čs. armády sešly desítky dů-
chodců, seniorů a příznivců
zábavy pro starší lidi. Dopo-
ledne mezi sebou soutěžilo se-
dm družstev v nejrůznějších
disciplínách, mimo jiné v šip-
kách, nesení vajíčka na lžičce,
navlékání korálků, rozpozná-
vání předmětů podle čichu 
a hmatu a další. Bylo u toho
veselo, ale soutěživost z nálady
nevyprchala. Zejména dámy

se snažily o nejlepší umístění

svého družstva.

První hry seniorů navštívil

také starosta Petr Vícha a mís-

tostarostka Věra Palková. 

Historicky prvními vítězi se

stala družstva Hrušek, členky

turistického klubu, Malin -

členky Sokola a Jahod, vedené

Ludmilou Konupkovou. V ka-

tegorii jednotlivců si pro slad-

ké moučníky přišly Blažena
Klichová, Anna Švancarová 
a Olga Kvašná.

Ceny vítězům věnoval Měst-
ský úřad Bohumín, Bochemie,
a. s., Thermitron, Městský vý-
bor KSČM, základní organiza-
ce KSČM a senátor Petr Vícha. 

Všem, kteří se na organizaci
her podíleli, patří dík. Jsou to
základní škola na ulici Čs. ar-
mády, obyvatelé Domova Jis-
toty, zaměstnanci Centra soci-
álních služeb Bohumín, firma
Stružka, Dům dětí a mládeže
Bohumín, žákyně Střední ško-
ly Bohumín, v neposlední řadě
také Věra Palková, která pře-
vzala nad těmito Seniorskými
hrami záštitu.

František KREJZEK

Bylo pochmurné deštivé ne-
dělní ráno dne 30. září 1973
devět hodin dopoledne. Na
přednádražím prostoru v Bo-
humíně za nevlídně chladné-
ho počasí vyhrávala železni-
čářská dechová hudba, která
zakrátko přilákala desítky zvě-
davců. Sešli se sem lidé jak

Jaký byl konec tramvajové dráhy v Bohumíně
telný okamžik loučení s úzko-
rozchodnou tramvají. To pro-
to, nebo� toho dne definitivně
po sedmdesátileté historii kon-
čí na Ostravsku provoz úz-

korozchodných
tramvajových
drah. Mezi po-

slední linky úzkého rozchodu
Dopravního podniku města
Ostravy, které se toho dne
loučí se světem, jsou linky čís-
lo 18 a 19. Právě na lince č. 19,
Bohumín nádraží - Bohumín
nemocnice, bylo nejmarkant-

místní, tak ze
širokého okolí.
V jejich posmutnělých očích
bylo možné spatřit nepřekona-
telnou lítost nad bolestivou
ztrátou oblíbené lokálky. Mno-
zí si chtěli tento okamžik foto-
graficky zdokumentovat, a tak
si uchovat tento neopakova-

něji znát, jaký vývoj prodělaly
tyto dráhy v našem kraji. Na
počátku, v roce 1902 to byla
dráha s koňským potahem,
pak s parním pohonem a na-
konec s elektrickou trakcí. 

Ale od 1. října 1973 již byla
přepravní povinnost na této
trati převedena na autobusy
ČSAD, závod Karviná obdob-
ně, jak tomu bylo na všech
předcházejících zrušených úse-
cích na Karvinsku.

Jaroslav ŠIPULA

píšete nám

Velice často, zvláště ti dříve narození, vzpomínají na minu-
lost, na to, co bylo kdysi, když byli ještě mladí a mnohem více
pohyblivější. Vzpomínají i na to, jak se kdysi cestovalo. Jakými
dopravními prostředky tehdy jezdívali do škol a učilišť. A věřte,
je na co vzpomínat, neboť mnohé z toho se již nikdy nevrátí. 

Odstávka 
elektrické energie

ČEZ Distribuce, a. s. v sou-
ladu se zákonem 458/2000
Sb. oznamuje, že z důvodu
prací na vedení nízkého na-
pětí bude přerušena dodáv-
ka elektrické energie pro Kos-
telní ulici v Bohumíně 15.
října od 7.30 do 14 hodin. 

Po celou dobu tohoto přeru-
šení dodávky elektřiny se kdy-
koli na kterékoli části rozvod-
ného zařízení může objevit ži-
votu nebezpečné napětí, popř.
ohlášená doba přerušení může
skončit dříve. Proto je nutné 
z důvodů bezpečnosti považo-
vat všechna rozvodná zařízení
za zařízení pod napětím i po
celou dobu přerušení dodávky
elektřiny. (cez)

Kulatý stůl 
na aktuální téma

Štěnice v Bohumíně. Té-
ma, které hýbe městem vám
přinese Televizní informač-
ní kanál Bohumín na své ob-
razovce v úterý 16. října. 

Od 17 hodin odvysíláme 
v přímém přenosu pořad Kula-
tý stůl, kam můžete i vy posílat
své dotazy. Volejte na telefon-
ní číslo 596 092 140, pište na
e-mail tik@mubo.cz anebo
pište SMS zprávy ve tvaru
TIK_ a dotaz na číslo 732 596
092. Reprízy pořadu odvysílá-
me v pátek 19. a v pondělí 22.
října, vždy od 17 hodin. (luk)
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Ve snaze rozšířit možnosti
léčby bolestivých stavů je od
března tohoto roku v Bohumín-
ské městské nemocnici uvede-

na do provozu ambulance léčby bolesti.  

Od zahájení své činnosti bylo v této ambulan-
ci léčeno více než 200 pacientů. Jednalo se pře-
vážně o pacienty s bolestmi pohybového apará-
tu jako jsou prosté bolesti zad funkčního cha-
rakteru vzniklé po náhlém pohybu, bolesti způ-
sobené degenerativními kloubními změnami
následkem nesprávného zatížení, bolesti způso-
bené kořenovým drážděním nervových kořenů
při výhřezu meziobratlové ploténky, kombino-
vané bolesti po operacích páteře, fantómové bo-
lesti a rovněž bolesti hlavy, onkologické bolesti.

Pacient k nám přichází na doporučení prak-
tického lékaře nebo jiného specialisty. Po vyšet-
ření a na základě spolupráce pacienta s algezio-
logem je podle charakteru potíží stanoven lé-
čebný plán. Zpočátku je zaháje-
na krátkodobá léčba. V případe
zhoršení bolestí nastupuje in-
tenzivní, na niž navazuje dlouhodobá - udržova-
cí léčba. Zahrnuje nejen farmakoterapii, ale i
spolupráci a ochotu pacienta například cvičit,
změnit svůj životní styl, upravit životosprávu. V
naší ambulanci provádíme léčebné invazivní vý-
kony, infúzní terapii, fyzikální terapii, nastavení
farmakoterapie, terapie podle potřeby pacienta.
Účinnost léčby posiluje rovněž spolupráce s jiný-
mi zdravotnickými obory naší nemocnice. Jedná
se zejména o spolupráci s rehabilitačním odděle-
ním a infúzním stacionářem chirurgického oddě-
lení. 

Ambulance se nachází v přízemí budovy A
naší nemocnice, číslo dveří 5 a 6. Vedoucí lékař-

kou je Katarína Střelcová. Ordi-
nační hodiny ambulance léčby
bolesti jsou pondělí od 13 do 15

hodin, středa od 7 do 11 hodin a pátek od 7 do 11
hodin.

Cílem léčby chronické bolesti je dosažení
zlepšení kvality života, a to zmírněním bolestí.
Výhodou našeho zařízení je možnost komplex-
nější diagnostiky a léčby, což je dáno návazností
ambulance léčby bolesti na infúzní stacionář 
a rehabilitační oddělení.

Kolektiv ambulance léčby bolesti se těší na
Vaši návštěvu. Uděláme vše proto, aby jste při
odchodu z naší ambulance cítili úlevu a spokoje-
nost.

Katarína STŘELCOVÁ,
vedoucí lékařka ambulance léčby bolesti

lékař radí

V nemocnici je ambulance léčby bolesti 

▲ Doktorka Střelcová vyšetřuje pacientku trpící
dlouhodobě bolestí páteře. Foto: Mirka Hrbáčová

Odorizace probíhá neustále
v tzv. odorizačních stanicích,
před vstupem zemního plynu
do plynovodních sítí.

Pro zvýšení bezpečnosti uži-
vatelů zemního plynu provádí
Severomoravská plynárenská,
a. s. v podzimních měsících
před topnou sezónou zvýše-
nou odorizaci, zaměřenou na
zjištění drobných úniků plynu.

V případě zjištění úniku
zemního plynu je třeba neprod-

leně volat pohotovostní služ-
bu Severomoravské plynáren-
ské, a .s. na čísle 1239 a dodr-
žet základní bezpečnostní po-
kyny. Telefonovat je nutno te-
lefonem, který se nachází mi-
mo objekt s únikem plynu.
Kromě tohoto kroku je ne-
zbytné zhasnout všechny pla-
meny v objektu, zajistit větrá-
ní prostor, uzavřít hlavní uzá-
věr plynu (HUP), vypnout
hlavní přívod elektřiny do ob-

jektu, nemanipulovat s elek-
trickými spotřebiči, nepouží-
vat spotřebiče s bateriovým
napájením (zvonky, telefony
apod.), nekouřit, nepoužívat
výtah a také u nepřístupných
prostor uvědomit policii a ha-
siče. V případě objektu, ve
kterém se nachází více lidí, je
tyto třeba varovat a neprodle-
ně opustit budovu.

Důležitá telefonní čísla: 

Pohotovostní služba 
Severomoravské plynárenské,
a. s. 1239

Hasičský záchranný sbor 150

Záchranná služba 155

Policie ČR 158 

(smp)

Odorizace plynu - »vůně«, která chrání 
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápa-

chem neboli »odérem«. Z tohoto důvodu se kvůli jeho bezpeč-
né distribuci a použití provádí tzv. odorizace. Toto nepříliš
půvabné slovo označuje umělé obohacení zemního plynu lát-
kou či směsí látek, odorantem, s mimořádně intenzivním 
a charakteristickým zápachem, aby již při jednoprocentní kon-
centraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.

● Švábi v hotelovém
domě? Nesmysl!
Informace o švábech v býva-

lém hotelovém domě je holý
nesmysl. Proběhla komplexní
dezinsekce a žádní parazité
zde nejsou. Pro vymýcení ště-
nic, které zde zůstaly po býva-
lých nájemnících, udělalo
město maximum a do dezin-
fekce vložilo 165 tisíc korun.
Konkrétně švábi se v hotelo-
vém domě vůbec neobjevili 
a nemáme ani žádné informa-
ce o tom, že by se vyskytovali 
v jiných domech v Bohumíně.
V listopadu se do nových bytů
budou stěhovat první nájem-
níci. (balu)

● Fara dokořán
Od října běží projekt Fara

dokořán. Každou středu od
15.30 do 16.30 hodin se schází
zájemci ve sborovém domě 
u šálku anglického čaje a kon-
verzace v angličtině. Cena je
25 korun za čaj a materiály 
k určitému tématu. Akce je
určena pro mládež a mladší
střední generaci. Maximální
počet ve skupině je 10 lidí.

Každý čtvrtek od 15.30 do
16.30 hodin se koná PANTO
drama�ák - pantomimický a dra-
matický kroužek. Schází se tu
parta mladých lidí, kteří to, co
mají v sobě, umí ukázat i nave-
nek, věk 12 - 15 let (divadlo,
prvky pantomimy, klaunství).

Modrá budova vedle parku
Chopina, Masarykova 673,
Nový Bohumín, bližší infor-
mace ✆ 736 627 503. (red)

● Cvičení a příprava
maminek k porodu
V malé tělocvičně Masary-

kovy základní školy probíhá
každou středu cvičení a přípra-
va maminek k porodu. Yvetta
Vasiliu, porodní asistentka 
a cvičitelka v jedné osobě, zde
bezplatně po celý rok nabízí
informace o průběhu porodu,
šestinedělí, kojení a spojuje
hodinku relaxace s cvičením.
Stačí si vzít pohodlný oděv 
a přijít si jednou týdně od 16
do 17 hodin zacvičit. Přihlásit
se můžete v průběhu celého
roku na telefonním čísle 605
243 101. Cvičení organizuje
karvinská nemocnice. (red)

krátce
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Pohlednice z dovolené
Jan Przeczek nám poslal fotografii bulharské vesničky Melnik.

Leží na jihozápadu země mezi obrovskými zemními pyramidami.

Jednou z posledních soutě-
ží v požárním sportu byla le-
tos All stars game v Košatce,
která se konala 29. září. Druž-
stvo hasičů z Vrbice mělo me-
zi 40 družstvy zastoupení
dvou týmů.

Soutěžilo se ve dvou kolech.
První kolo bylo kvalifikační.
Požární útok družstva musel
být v limitu do 18 sekund, což
byla díky silnému větru a těž-
kým terčům pro mnohá druž-
stva nepřekonatelná hranice.
Družstvo "Vrbice A" v prvním
kole tohoto času nedosáhlo a
skončilo na 13. místě. "Vrbice
B" srazila terč v prvním kole 
v čase 15,13 sekund, což byl nej-
lepší čas kola. Ve druhém kole
Vrbice téměř zopakovala čas 

z prvního kola a odnesla si ceny
za první místo v prvním i dru-
hém kole a dokonce i speciální
cenu za nejlepší součet časů 
z obou kol. Vrbičtí tak zopako-
vali stejný úspěch z roku 2004
a odvezli si putovní pohár. (raj)

Vrbice vyhrála, co se dalo

(Dokončení ze str. 1)

»Trénink jsem tentokrát sice za-
nedbala, ale s výsledkem jsem 
i přesto spokojená. Motiv ke zlep-
šování ale mám, protože první tři
bazény jsem se cítila v pohodě, 
ale v posledním 25metrovém úse-
ku jsem si už sáhla na dno svých
sil. Soutěž se mi líbí, protože je pro
spoustu lidí motorem k tomu, aby
chodili plavat,« zhodnotila pla-
vecké klání Věra Palková.

Zápolení v bazénu se zúčast-
nilo celkem 799 plavců nejen 
z Bohumína, ale i z Ostravy,
Karviné, Havířova, Hlučína 
a dalších míst. Za naše město
plavali také Poláci a Němci.
Nejrychlejšími plavci byli Adri-
an Kuder s časem 59 sekund, 
z žen Klára Rusková s časem
1,13 minut. Nejmladšímu plavci
bylo šest let, nejstaršímu osm-
desát pět. Ze škol byli nejrych-
lejší plavci gymnázia, které ná-
sledovali žáci základní školy na
Bezručově ulici.

Akce Plave celé město se 
v České republice konala již po-
šestnácté a záštitu nad ní pře-
vzal Český olympijský výbor.
Letos se jí zúčastnilo 13 měst.

»Každý ze soutěžících musel 
uplavat sto metrů na čas. Ten se
zaznamenával a vyhodnocoval
podle věku a pohlaví. Zapojili se 

i mimobohumínští, kteří chtěli na-
še město reprezentovat. Aquacent-
rum bylo soutěžícím zdarma pří-
stupné po celý den,« uvedl Jan
Rozsypal, ředitel městské spo-
lečnosti Bospor. 

Podmínkou pro účast bylo 
uplavat libovolným způsobem
100 metrů (náš bazén má délku
25 metrů). 

Součástí soutěže byl také
druhý ročník akce pro školáky,
nazvané Tučňák open. Zapojily
se do ní všechny bohumínské
základní a střední školy. 

V kategorii do 50 tisíc obyva-
tel, v níž Bohumínští soutěžili,
si prvenství vyplavalo Uherské
Hradiště, které získalo 8 830
bodů. Za slovácké město závo-

dilo dohromady 1 035 plavců,
zatímco za Bohumín necelých
800. Druhé místo však Bohu-
mínští dokázali obhájit a »vy-
plavali« si 7 587 bodů. Třetí
byla Chrudim, která na nás
ztrácela zhruba 700 bodů. Na
dalších místech skončil Vsetín,
Jindřichův Hradec a Orlová.

Lucie BALCAROVÁ

Bohumín obhájil úspěch v plavání

Foto: František Krejzek

Foto: Martin Rajski
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Díky odborné péči nakladla
léčená samice 11 vajec, ze kte-
rých se koncem srpna vylíhly
mladé želvičky.

Želva bahenní (Emys orbicu-
laris) je rozšířena v mírném

a více než dvaceti naleziš� z té
doby u nás pochází ze dvou
teplých geografických oblastí -
České kotliny a z nížin jižní
Moravy. Želva bahenní žije ve
stojatých nebo mírně tekou-
cích vodách, u zarostlých sle-
pých ramen řek a v rozsáhlej-
ších bažinách. Vyskytuje se
vždy v nižších polohách, nej-
častěji v periodicky zaplavova-
ných oblastech větších řek. 
V rámci jejího areálu bylo po-
psáno zatím 13 poddruhů.

Maso želv patřilo ve středo-
věku v některých klášterech
mezi postní jídla. Zda se ar-
chivní prameny o jejich výsky-
tu u nás vztahovaly pouze na
chovaná zvířata nebo šlo také
ještě o zbytky původních po-
pulací se již spolehlivě stanovit
zřejmě nepodaří. V minulosti
byly želvy chovány a vysazová-
ny na většině našeho území 
a oblast Slezska a severní Mo-
ravy nepatřila v tomto ohledu
k výjimkám. Rozsáhlejšímu sou-
časnému rozšíření ve střední
Evropě brání želvě bahenní
chladná a deštivá léta, nepříz-
nivá pro vývoj vajec. Na vý-
chodě Evropy bývají sice zimy
mrazivější, léta jsou tu však

Želva bahenní (Emys orbicularis)
Želva bahenní nebyla v Bohumíně v minulosti nalezena 

a zmínka o jejím dřívějším výskytu chybí i ve starých prame-
nech. Letos v červnu nalezla Karin Pilchová v Pudlově na sil-
nici poraněnou samici tohoto druhu. Obětavě zajistila se
svým manželem její vyšetření u veterináře a následný převoz
do záchranné stanice v Bartošovicích.

Příroda kolem nás - plazi Bohumína (13)

pásmu Evropy, v západní Asii
a severozápadní Africe. V kli-
matickém optimu raného ho-
locénu osídlovala želva bahen-
ní celou pevninskou Evropu.
Kosterní materiál z 23 želv 

▲ Hlava želvy bahenní má žlutou kresbu. Foto: Petr Vlček

▲ Pohled na spodní plastron. 

teplejší a delší, takže výskyt zde
zasahuje na sever až do Litvy.

Želvy bahenní byly ve střed-
ní Evropě po řadu staletí ceně-
ným obchodním artiklem, a pro-
to byly často transportovány
na velké vzdálenosti. Předpo-
kládám, že se většina starých
údajů o výskytu v České repub-
lice netýkala volně žijících po-
pulací. Velmi bych uvítal jakou-
koliv informaci o původu zmíně-
ného jedince, který s největší
pravděpodobností unikl něko-
mu z chovu (mobil 724 159
115, e-mail: j.suhaj@email.cz).
Podle snímků, které jsou k dis-
pozici, lze zatím usoudit, že se
jedná o nominotypický pod-
druh orbicularis žijící napří-
klad v Polsku, na Slovensku, 
v Ma	arsku, Bulharsku nebo
Rumunsku. Předpokládá se, že
v historické době se vyskytoval
i u nás.

Jiří ŠUHAJ

Před dvěma lety byl Petr  Pie-
chowicz (Pepe) v Pákistánu.
V Oku o jeho účasti v expedici
vyšla krátká zpráva. Před ně-
kolika dny se vrátil s další vý-
pravy, která měla cíl v Národ-
ním parku Yosemite v USA. 

Pepe se vydal spolu s dalšími
třemi lezci z Ostravy a Frýdku-
Místku pokořit yosemitskou žu-
lu legendární, téměř kilometr
dlouhou bigwallovou cestou pl-
nou spár - The Nose na El Ca-
pitana. Tuto cestu se jim poda-
řilo nakonec vylézt za pět dní, 
i když ve stěně bylo hodně lez-
ců a byli nuceni udělat razantní
rozhodnutí. Lezli už jen dva 
a nalehko, jen s minimem jídla
a pití. Jak Pepe psal po návratu
ze stěny: »Důležité je dobře se
rozhodnout a v pořádku dolézt na

vrchol - a to se nám povedlo.«
Druhou dominantou Yosemite
je Half Dome, na který vylezli
velmi oblíbenou cestou Snake

Dike. V parku lezli celé září 
a Pepe se pokusil i o legendární
boulder Midnight Lightning.
Nyní už je doma a my se může-

me těšit na jeho poutavé vyprá-
vění a nádherné fotky, které
pro naše noviny přislíbil.

Michaela PALOVÁ

Pepe na expedici v Yosemitském parku

▲ Vlevo Jerry a Fazol na vrcholu El Capitana. Vpravo Mar�as při výstupu na Half Dome. Foto: Petr Piechowicz
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Hřiště fit areálu v Gliňoči
bylo v úterý 2. října svěd-
kem bojů ve štafetových bě-
zích základních škol. Čtveři-
ce děvčat a chlapců šestých,
sedmých, osmých a devá-
tých tříd bojovaly se štafeto-
vými kolíky na okruhu dlou-
hém 250 metrů. 

Jde o tradiční poslední atle-
tickou soutěž bohumínských
škol pro šesté až deváté roční-
ky. Každá třída staví čtyřčlen-
né družstvo chlapců a čtyř-
členné družstvo dívek. Závodů
se zúčastnilo pět základních
škol a gymnázium. Na hřišti se
objevilo 160 běžců s pedago-
gickým doprovodem.

Jednoznačně nejlépe si vedli
žáci ze základní školy na ulici
Čs. armády (získali 50 bodů).
Na dalších místech byly vý-
sledky vyrovnané - základní
škola na tř. Dr. E. Beneše (36
bodů) jen o dva body předbě-
hla Masarykovu základní ško-
lu (34 bodů). V každé katego-
rii dostala tři nejlepší družstva
diplomy a jednotlivci ceny. Ví-
tězná škola si odnesla krásný
pohár. Na organizaci letošního
ročníku dlouhých štafetových

Štafetové běhy na ovále Gliňoče

běhů se podílela základní ško-
la ve Skřečoni, Atletický klub
Bohumín spolu s domem dětí
a mládeže. Soutěž sponzorova-
lo Rodičovské sdružení při zá-
kladní škole ve Skřečoni, Atle-
tický klub Bohumín a město. 

(frk)

● Přijďte si zajezdit
indoor cycling 
Ve Sportcentru Bohumín se

20. října od 9  hodin uskuteční
maratón v indoor cyclingu.
Skupina aktivních účastníků
zde pojede 80 minut plynulé
jízdy se střídajícími se čtyřmi
lektory. Stupeň zátěže je pro
mírně pokročilé až pokročilé.
Vstupné 120 korun (iontové
nápoje zdarma). Vstupenky v
předprodeji v recepci Sport-
centra Bohumín. (den)

● Turnaj v kuželkách
První ročník okresního tur-

naje v kuželkách proběhne 22.
října od 9.30 hodin v kuželně
TJ Sokol Bohumín. Jeho spo-
lupořadatelem je Svaz postiže-
ných civilizačními chorobami. 

(red)

Své disciplíny vyhrály Bar-
bora Dobrovolná ve skoku do
výšky (144 cm), Lucie Černo-
chová ve skoku do dálky (442
cm) a Kateřina Zacharová ve
vrhu koulí (8,72 m). Jmenova-
né také získaly nejvíce bodů.
Snažilo se všech 13 děvčat, 
k úspěšným ještě patřila Mi-
chaela Morcinková ve vrhu
koulí a Lucie Halajová v běhu
na 800 metrů.

V historii oddílu jsme měli
velice dobré jednotlivce (i re-
prezentanty s lvíčkem na pr-
sou), ale úspěch družstva, kte-
rý letos zatím předvádějí starší
žáci, je nevídaný. V semifinále
Mistrovství ČR v Šumperku,
což bylo vlastně Mistrovství

Moravy a Slezska, obsadili
chlapci z 10 družstev krásné 3.
místo a postoupili do finále
Mistrovství České republiky 
v Liberci. Opět splnili úlohu
»Trojského koně«, z něhož vy-
stoupili obětaví bojovníci a po-
dali v nevlídném počasí obdi-
vuhodné výkony. Své disciplí-
ny vyhráli Ondřej Chylek 
v chůzi na 3 kilometry, Lukáš
Halaj v běhu na 800 metrů,
Karel Dorociak ve skoku do
výšky a Ladislav Svoboda v ho-
du diskem výkonem 42,03
metrů (osobní rekord). K dal-
ším velmi úspěšným závodní-
kům patřili Tomáš Friedel,
který například v hodu oště-
pem dosáhl osobního rekordu

44,45 metrů, Michal Stuchlík,
Ondřej Kratochvíl, Lukáš Ce-
divoda, Michal Perutka, Patrik
Pompa, Lukáš Chylek atd.

Zásluhu na výkonech mla-
dých atletů mají také jejich
trenéři a sportovní zázemí sta-
dionku s umělým povrchem
při Základní škole na ulici Čs.
armády. 

Fotografii a zhodnocení ú-
časti atletů na mistrovství ČR
najdete na straně 20. (zve)

Spanilá jízda atletů pokračuje
Mladší žákyně ve finále Moravskoslezského kraje družstev

obsadily pěkné 3. místo, když za sebou nechaly silné celky Vít-
kovic, Třince či Frýdku-Místku.

pozvánky

Foto: František Krejzek

Připravuje se maratón aerobiku
Ve Sportcentru Bohumín bude 3. listopadu od 9 hodin ve

dvou sálech současně probíhat tříhodinový maratón aerobi-
ku. Na programu je step dance, dance a thai box robic. Bližší
informace podá Iveta Dendisová, tel. 608 333 771.Vstupenky
už jsou v předprodeji v recepci Sportcentra Bohumín. (den)

Foto: František  Krejzek
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Všichni ti, co 6. září 2007
těsně po 8 hodině ranní jako
první spatřili na korbě ná-
kladního auta před farním
kostelem Narození Panny
Marie ve Starém Bohumíně
nový (v pořadí již třetí) zvon -
sv. Benedikta z Nursie, ne-
dokázali v sobě zadržet proud
slz prolévaných z nesmírné-
ho dojetí. Vždyť na tuto
chvíli Starobohumínští če-
kali více než 60 let. 

Tento nový zvon vážící 780
kilogramů (tón g1) byl odlit již
20. dubna 2007 v německém
Pasově pracovníky zvonařské
dílny Rudolf Perner Stejně ja-
ko jeho dva menší a o rok star-
ší »kolegové« sv. Hedvika Slez-
ská a sv. Jan Nepomucký.

Na čepci zvonu, nad ozdob-
ným pásem z listů lípy, se na-
chází věnování: »Tento zvon,
jakožto poselství a zároveň odkaz
příštím generacím, nechali zhoto-
vit na své náklady občané Bohu-
mína.« Na krku zvonu je z jed-
né strany možné nalézt vyob-

razení světce a pod ním nápis:
»Svatý Benedikte z Nursie, oro-
duj za nás.« Kdežto z druhé
strany krku je informace o zho-
toviteli zvonu včetně loga »Pro
farní kostel Narození Panny Ma-
rie ve Starém Bohumíně ulila
zvonařská dílna Rudolf Perner 
z Českých Budějovic. L. P. 2007.«
Ve věnci zvonu byl umístěn
nápis »Kdykoli uslyšíte můj hlas,

nezatvrzujte svá srdce.« Ještě 6.
září byl zvon vystaven v jižní
mariánské kapli, aby si jej
všichni zájemci mohli v násle-
dujících dnech v klidu pro-
hlédnout ze všech stran. 

Samotný slavnostní akt po-
svěcení proběhl v sobotu 8. zá-
ří v průběhu mše svaté. Role
světitele se ochotně ujal Pro-
kop Petr Siostrzonek, převor

benediktýnského arciopatství
sv. Markéty a sv. Vojtěcha v Pra-
ze-Břevnově. 

Kmotry zvonu se stali všich-
ni občané města Bohumína.
Ti byli zastoupeni Věrou Pal-
kovou, místostarostkou města
Bohumína, Kamilou Smigo-
vou, předsedkyní komise kul-
tury při radě města a Zdeňkem
Veselým, kronikářem Bohu-
mína.

Kvůli chybějícím finančním
prostředkům (z potřebných 590
tisíc korun se zatím podařilo
vybrat 190 tisíc korun) není
bohužel možné v dohledné do-
bě počítat s jeho vyzdvihnutím
a prvním vyzváněním z věže
farního kostela Narození Pan-
ny Marie ve Starém Bohumí-
ně.

Organizátoři veřejné sbírky
- OS Přátel bohumínské histo-
rie (č. účtu 201076925/0300),
z tohoto důvodu prosí všechny
občany Bohumína o zvážení
své finanční situace a o pří-
padnou podporu tohoto díla. 

Otmar FAJA

Nový zvon ve Starém Bohumíně ještě nezvoní

Foto: František Krejzek

Město Čáslav a osada Bohumín-Kopytov
po více než šedesáti letech obnovili spoluprá-
ci. Místní hasičský sbor ve spolupráci s vede-
ním města Čáslav na jaře tohoto roku společ-
ně zasadili pamětní lípu. Její výsadba vyjad-
řovala poděkování Čáslavi, která v pováleč-
ném období převzala kmotrovství nad slez-
skou osadou Kopytov a různými sbírkami
pomáhala místním občanům. 

V rámci obnovené spolupráce pozvali zastupi-

telé Čáslavi delegaci z Kopytova k návštěvě měs-

ta a místní tradiční slavnosti. Kopytovští odjeli

ve složení Jan Šalaga a František Mlynkec z míst-

ního hasičského sboru, pamětnice tehdejší po-

válečné spolupráce Marta Rylová a členka za-

stupitelstva města Bohumína Kamila Smigová. 

Členové bohumínské delegace byli 22. září 

v dopoledních hodinách přivítáni na čáslavské

radnici místostarostou Jiřím Strnadem a zastu-

piteli muzea.

V diskuzi vzpomínala Marta Rylová, jak v po-

válečném období jako desetiletá žákyně společ-

ně se svými vrstevníky z Kopytova navštívila

Čáslav s divadelním souborem. Tehdy zahráli

Čáslavským pohádkovou hru Broučci, ve které

ona sama účinkovala jako babička. Poté delega-

ce navštívila městské Havelské slavnosti pořá-

dané muzeem. 

Vzdálenost mezi městem Čáslav a osadou Ko-

pytov není překážkou rozvíjející se spolupráce

obnovené po šedesáti letech, z čehož se radují

nejen občané Kopytova, ale i radní v Čáslavi.

František MLYNKEC

Kopytovští opět po šedesáti letech v Čáslavi

▲ Pamětnice Marta Rylová s místostarostou Čásla-
vi Jiřím Strnadem. Foto: František Mlynkec

▲ Legendární Spejbl s Hur-
vínkem přijeli minulý víkend do
Bohumína. O představení byl
mezi dětmi takový zájem, že kino
bylo zaplněno do posledního mís-
tečka. Kromě jedinečného zážit-
ku si mohly děti odnést domů 
i zmenšené loutky svých večerníč-
kových hrdinů. (balu)

Foto: Milan Pěgřim
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Pokud jste si podle návodu
mapu se závazky uschovali, kon-
trolujte si spolu s námi:

Letošní investice přesahující
200 miliónů znamenají plnění
čtyřletého plánu na 40 % již 
v prvním roce. Je úspěšně do-
končen hotelový dům s 86 no-
vými byty, pro který hledáme-
nový, vhodnější název. Máme
moderní rekonstruované kino 
a dokončena bude i úprava jeho
okolí s fontánou. Také další eta-
pa regenerace panelového síd-
liště na ulici Sv. Čecha se vměst-
nala díky získané dotaci již do
letošního rozpočtu. Vznikají
nová parkovací místa na Továr-
ní ulici a v blízkosti nádraží na
místě bývalých volejbalových

Uplynul rok od doby, kdy bohumínští občané volili své zastu-
pitelstvo. ČSSD dostala v těchto volbách velkou podporu a za-
vázala se ke splnění svého volebního programu. Připomeňme
si, že to bylo 50 konkrétních závazků občanům Bohumína na
mapě města. Ve velmi dobré spolupráci se zastupiteli 
ostatních politických stran se nám již letos mnohé ze závazků
daří plnit. Proto hodláme příští rok v polovině volebního ob-
dobí vydat dodatek s dalšími plány pro rozvoj našeho města.

Rok od voleb. Program plníme.

kurtů. Ve spolupráci s krajem
probíhá výstavba okružní křižo-
vatky u Billy, tolik nutná pro bu-
doucí plynulý
provoz v době
stavby nového
skřečoňského mostu, který bu-
de součástí přivaděče k letos o-
tevírané dálnici D 47. Koupili
jsme budovu Národního domu
ve Starém Bohumíně a budeme
připravovat jeho opravu. Pracu-
je se na dalších projektových
dokumentacích, nutných pro
podání dotačních žádostí na
příští roky, namátkově na víceú-
čelové hale, skládce komunální-
ho odpadu, tržnici, kanalizač-
ních řádech v městských čás-
tech, obnově Rafinérského lesí-

ka. Naše bohumínská nemocni-
ce má nové, špičkové operační
sály. Po provedeném archeolo-
gickém průzkumu začne výstav-
ba dostavby náměstí ve Starém
Bohumíně prvním obytným do-
mem. Velké opravy se tentokrát
nevyhnuly ani budovám škol-
ských zařízení, opět díky získané
dotaci to nejvíce poznala Fit
školka na Okružní ulici.

Ale nejen investicemi žije na-
še město. Slíbili jsme postupnou

přeměnu pro-
blémových lo-
kalit na příjem-

né bydlení se slušnými nájemní-
ky. Již přes 80 problémových 
bytů z těchto oblastí zeje prázd-
notou. 

Také s výherními automaty
jsme zatočili a jejich pokles z pů-
vodních 140 na 27 je splněním
našeho záměru. 

A konečně příjemným pře-
kvapením je také pokles neza-
městnanosti pod 11 %, když na-
še původní plány hovořily o 12
% za čtyři roky. Jistě k tomu při-
spělo i zaměstnávání 105 veřej-

ně prospěšných pracovníků, 
i když bohužel ne vždy s prvo-
třídní pracovní morálkou.

Po dlouhých jednání bude po-
depsána smlouva o budoucím
vybudování centrálního zásobo-
vání teplem, které by mohlo
znamenat zastavení každoroční-
ho nárůstu cen tepla. Efektu by-
chom se tak mohli dočkat v roce
2010. 

V oblasti životního prostředí
byly meandry Odry vyhlášeny
přírodní památkou.

Také služby pro občany se
rozšířily. Nejen zprovozněním
Lidlu a přípravou výstavby Kauf-
landu na místě bývalé Benziny,
kde proběhla rozsáhlá dekonta-
minace území, ale také rozšíře-
ním sociálních služeb a vznikem
klubu seniorů. 

Nelze pochopitelně popsat
všechny druhy činnosti města,
ale celkově si dovolím shrnout,
že jsme se opět posunuli k naší
vizi Bohumína, města s budouc-
ností. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

napsali o nás

Moravskoslezský deník: Začátkem tři-
cátých letech minulého století vznikl v Bo-
humíně esperantský klub. Jeho členové se roz-
hodli, že v městském parku postaví pomník J.
A. Komenskému, na kterém bude nápis: »Pa-
mátce J. A. Komenského, praotce českých
průkopníků ideje pomocného jazyka mezi-

národního. Via Lucis 1641 XIX 14. Efekti-
vigs Dro. Esperanto 26. VII.1887.«

Pomník byl zakoupen a postaven v parku v
roce 1934 z finančních prostředků členů a
příznivců esperantské ligy. Když ale těsně před
válkou došlo k polskému záboru a později k
obsazení Československa německou armádou,

pomník z parku najednou zmizel. Vyšetřování
nevedlo k žádnému výsledku. Po válce se pro-
pagátor esperanta Adolf Trombala zasloužil 
o to, že 5. října 1947 byl v bohumínském par-
ku odhalen nový pomník, který zde stojí do-
dnes. V roce 1951 uspořádali v tomto pohra-
ničním městě slavnostní setkání esperantistů,
přičemž stromořadí vedoucí k pomníku bylo
nazváno Alej doktora Esperanta, což byl
pseudonym tvůrce tohoto mezinárodního jazy-
ka, Poláka Ludwiga Lazara Zamenhofa. Dva
roky po odhalení pomníku došlo k podivuhod-
né události: při výkopových pracích v jedné
zahradě rodinného domku byl nalezen původ-
ní pomník. Bylo z toho velké pozdvižení. V té
době byl v ostravské městské části Zábřeh nad
Odrou velmi aktivní klub esperatnistů, který
vedl Alois Kubala. Právě z jeho iniciativy byl
převezen nadbytečný pomník do Ostravy 
a v roce 1952 postaven v Rottrově sadu u ulice
Rudná v Zábřehu.

■ ■ ■ 

Nedávno navštívili redakci OKA členo-
vé Esperanto klubu Ostrava-Poruba, kteří
si přijeli prohlédnout náš pomník. Rádi by
navázali kontakty se svými kolegy z Bohu-
mína. Zájemci mohou kontaktovat Lud-
milu Tesařovou z Ostravy-Poruby, tel. 608
107 080, e-mail: tesarj@volny.cz. (red)

▲ Vlevo původní pomník J. A. Komenskému, který před druhou světovou válkou stával v bohu-
mínském parku. Vpravo členky ostravského Klubu esperantistů při letošní návštěvě pomníku 
v parku Petra Bezruče. Foto: archiv klubu esperantistů

Esperantisté hledají své kolegy
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Vzpomínky - úmrtí Z náruče matky přírody
člověk vzešel a do ní

vrací se zpět...

�
Dne 15. října 2007 

by se dožila 85 let 

naše milovaná 

maminka, babička a prababička 

paní Helena PIEKLOVÁ
z Bohumína. 

S úctou a láskou vzpomíná rodina 

a přátelé.

Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek

nám zanechal dokořán...

Dne 17. října 2007 

vzpomeneme 

nedožité 

63. narozeniny 

pana Ervina FUJCIKA. 

S láskou vzpomínáme 

a nikdy nezapomeneme. 

Manželka s rodinou a známí.

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

nikdy nezapomene.

Dne 7. října 2007

jsme vzpomněli 

nedožitých 50 let 

naší bývalé 

spolupracovnice 

paní Evy JURCZYKOVÉ. 
S láskou a úctou vzpomíná kolektiv 

pracovníků MěÚ Bohumín.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

Oznamujeme všem 
přátelům, kamarádům 

a známým, 
že 7. září 2007 zemřela 

paní 
JUDr. Marcela
KARPFOVÁ 

ze Starého Bohumína. 

Z celého srdce chceme poděkovat za pro-
jevy soustrasti a slova útěchy. Děkujeme

všem, kteří uctí vzpomínkou její památku.

Rodina Karpfova, Petrekova.

Dne 18. října 2007

uplyne 15 let od úmrtí 

mého manžela 

pana Viliama
KOPÁSKA. 

S láskou a úctou

vzpomíná 

manželka Markéta, dcera Dagmar 

s rodinou a Miroslav s rodinou.

�
Maminky neumírají, 

maminky jen spí, 
aby žily v myšlenkách 
a srdcích svých dětí 

a blízkých. 

Dne 17. července

uplynulo 15 let od 

úmrtí naší maminky 

paní Leokadie HLAVAČOVÉ. 

Vzpomínají dcery Markéta a Rita 

s rodinami.

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdcích Tě dál budeme mít.

Dne 23. října 2007

vzpomeneme 

20. smutné výročí 

úmrtí 

pana Petra LENCZYKA. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Antonie a dcery 

Květoslava, Pavlína a Jana s rodinami.

Léta ubíhají, 
vzpomínky zůstávají.

�
Dne 17. října 2007 

vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

našeho tatínka 

a dědečka 

pana Jiřího PAVLÍČKA. 

S láskou vzpomínají synové, dcera, 

vnuci a vnučky.

Jen svíci hořící a kytici 
na hrob Ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat.

�
Dne 12. října 2007 

vzpomeneme 
1. smutné výročí 

od chvíle, kdy nás 
navždy opustila 

paní Hildegarda POLÁCHOVÁ 
z Bohumína. 

Stále vzpomínají manžel Oldřich 

a synové Oldřich a Pavel s rodinami.

Jen svíci hořící a kytici 
na hrob Ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat.

�
Dne 11. října 2007

vzpomínáme 

3. výročí úmrtí 

paní Jarmily LUKASÍKOVÉ
ze Starého Bohumína.

S láskou a úctou vzpomíná syn Jan 

se sourozenci.

�

Blahopřání - jubilea
Naše milá babičko, a� Ti slouží zdravíčko. 

Bu� tu s námi ještě zdlouha, to je naše velká touha.
Radost ze života měj, když je nejhůř, tak se směj.

Dne 17. září 2007 
oslavila své životní

jubileum 70 let 

paní Gizela
BUKOVSKÁ.
Všechno nejlepší 
k narozeninám,

Dne 13. října 2007 

oslaví své 

narozeniny naše 

milá mamka 

a hodná dcerka 

paní Eva
ŠTENDOVÁ. 

Hodně štěstí, zdraví a trpělivosti 

jí k narozeninám přejí manžel Josef,

dcera Martina a syn Filip, 

rodiče Anna a Michal 

a celá rodina.

�
hodně štěstí a zdraví a spokojenosti 

do dalších let Ti ze srdce přejí 
manžel Alois, dcera Alena a syn Petr 

s rodinami.

Příjem inzerce do této rubriky pro OKO č. 19,
které vyjde 25. října, končí 17. října.
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Noví občánci města
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni:

Jiří Mlynárik ● Martin Machoczek ● Michaela Válková ● Jakub 
Gajda ● Václav Zembinský ● Jakub Papák ● Lucie Kovaříková
● Michal Kabara ● Pavel Bajgar ● Lukáš Plaček ● Nela Králová
● Eliška Ryšánková ● Jana Balogová ● Vendula Zemanová ● Adrian
Števuliak ● Daniel Břeska ● Nikola Terbrová.

Tomáš Mazúr a Michaela
Stokłosová, oba z Bohumína;

Rudolf Bogusz a Radka 
Bardoňová, oba z Bohumína;

Adam Seknička a Kateřina
Šaterová, oba z Ostravy;

Michal Boček z Hatě a Mar-
cela Witczaková z Bohumína;

Andryj Palančuk z Ljubic-
koje a Renáta Dymaszová 
z Bohumína;

Své ANO si řekli
František Tůma a Eva 

Krahulcová, oba z Bohumína;

Petr Novák a Petra Kubešo-
vá, oba z Bohumína;

Lukáš Wiśniowski a Martina
Rutkowská, oba z Bohumína;

Martin Salamon a Andrea
Schneiderová, oba z Bohumína;

Ondřej Vaněk z Rapotína
a Eva Tašková z Bohumína.

Blahopřejeme. (mat)

Poslední rozloučení
Radek Lanž, * 1969, Bohumín ● Zdeněk Jaroň, * 1923, Bohumín
● Edeltruda Sivková, * 1925, Bohumín ● Rudolf Škovroň, * 1925,
Bohumín-Skřečoň ● Miroslav Bylok, * 1946, Bohumín-Skřečoň.
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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

Provádíme pokládku
➤ lamino
➤ 3vrstvé dřevěné podlahy
➤ PVC linoleum
➤ samonivelační stěrky
➤ OSB a dřevotřískové desky
➤ včetně přípravy a oprav 

podkladů
Tel.: 604 265 861

Společnost BM servis, a. s. 
NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 

(kanceláře včetně základního vybavení) 
v budově na ulici Krátká 775 v Bohumíně. 

Jedná se o celkem 10 kanceláří v 1. a 2. nadzemním 
podlaží. Kanceláře lze pronajmout i jednotlivě. 

Cena za nájem je 700 Kč/1m2/rok + služby.
Bližší informace získáte na tel.: 

596 092 446, 596 092 456, 596 092 443.

● Vyměním 3+1 stát. s bal-
konem v centru města za druž-
stevní v Bohumíně. Dohoda,
✆ 737 766 852.

● Prodám starší mrazák Ca-
lex, objem 144 l, 4 šuplíky, ce-
na 1 500 Kč. ✆ 777 033 832.

● Kozel na připuštění, ✆
605 068 014.

● Hledáte práci? Chcete
změnu zaměstnání? Využijte
program pomoci při pracov-
ním zařazení. Volejte kdykoliv
555 111 566.

● MOBO PROFI - malby,
nátěry, okna, dveře, nábytek,
střechy. Ceny dohodou, mož-
nost slev - důchodci a matky 
s dětmi. ✆ 732 147 931 i SMS.

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

● Koupím RD v Bohumí-
ně a okolí, platba ihned v ho-
tovosti, ✆ 608 370 379.

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

● Koupím jakýkoliv dr. byt
v Bohumíně, event. RD, pou-
ze od přímého majitele, hoto-
vost, ✆777 299 698.

● Pronajmu nebytové pro-
story k podnikání, asi 70 m2,
od 01/2008. Bývalá prodejna
obuvi v Dolní Lutyni. Info ✆
724 690 088.

● Prodám pozemek 3200
m2, Rychvald. ✆ 723 343 102.

● Hledám byt - pronájem
(0+1, 1+1) v Bohumíně. Vo-
lejte ✆ 736 436 465.

● Koupím byt v Bohumíně,
platím hotově, spěchá. ✆ 
776 649 278.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 1+1 v centru Bohumína,
nízká zást., zateplen, hezký, ✆
777 979 158.

inzerce

Informace o podmínkách 
inzerce tel.: 596 092 282.

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

Slevy při opakování.
Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce
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tel.: 596 082 019, 596 083 386, 596 082 016
mob.: 731 437 663, 731 437 538, 731 437 689

ROZSAH ČINNOSTI :
● strojírenská výroba - svařování, obrábění a povrchová úprava kovů 
● elektromontáže - elektroinstalace, výroba rozvaděčů, opravy elektro-
motorů, opravy svařovacích agregátů, opravy, údržba a servis zařízení VN
● revize vyhrazených technických zařízení ● práškové lakování - 
komaxitování kovů až do 6,5 m délky dílů ● stavební a stolařská výroba

NABÍZENÉ SLUŽBY:
● opravy, renovace a elektroinstalace strojů a technologických zařízení
průmyslu ● práškové lakování kovových výrobků a dílů (včetně hliníku
a pozinku) ● kooperace, subdodavatelské práce pro dodavatele 
velkých celků ● opravy a rekonstrukce domů, bytů, kanceláří ● rozvody
elektřiny, vody a plynu (včetně revizí) ● výstavba příček, obklady, dlaž-
by, podlahy, instalatérské, stolařské a malířské práce ● zateplení bu-
dov, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, výkopy a úpravy 
terénu ● výstavba kotelen na klíč (obytné domy, školy, úřady,…)

AZ
FIN servis, s.r.o.

AZ FIN servis, s.r.o.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

fax : 596 082 810
www.azfinservis.cz obchod@azfinservis.cz

AKCE: 5% sleva při nákupu nad 500 Kč

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA 
Bohumín ,  Studentská  182,  te l .  596  012 572
● železářství ● barvy ● domácí potřeby ● výrobky Viadrus

K O N T A K T:  

TSR Czech Republic, s. r. o.
Polanecká 820, Ostrava-Svinov 721 03

p. Židlíková, mob.: 606 753 115.

Velikost objektu je 11 000 m2

na ulici Lidická 99, Bohumín (vedle mostu).
Součástí areálu je železniční vlečka.

DLOUHODOBĚ PRONAJMEME
venkovní plochy vhodné k parkování

vozidel či skladování materiálu. 



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11. do 25. října Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124.

■ 12.10. v 18 hodin CO MÁ DOKONALÁ ŽENA
NA ZIMU V ŠATNÍKU? Jeskyňka Bohumín, 200
Kč (v ceně programu je také pobyt v solné jeskyni
a pohoštění). Omezená kapacita - doporučujeme
rezervovat si místo předem, ☎ 608 608 955.
■ 16.10. v 15 hodin SOUTĚŽ JAKO VEŘEJNÁ
SHOW. Začíná nový druh zábavy ve městě. V prv-
ním díle se utkají týmy dětí základní školy ve Skře-
čoni a Pudlově. Budou soutěžit ve všeobecném
přehledu o městě nebo v pantomimickém předvá-
dění slov. Kino K3 Bohumín.
■ 22.10. v 19 hodin Štěpán Rak a Alfréd Strej-
ček: KONCERTNÍ HOLD KARLU IV. Kino K3 Bo-
humín, 120 a 140 Kč.
■ 24.10. v 18 hodin SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEB-
NÍ FESTIVAL. Koncert vážné hudby, kostel Božské-
ho Srdce Páně v centru města. Hraje formace Ca-
merata Janáček, 60 Kč. Informace ☎ 596 012 124.
■ 26.10. v 19 hodin KONCERT FRANTIŠKA NED-
VĚDA. Kino K3 Bohumín, 260 Kč, 230 Kč, 200 Kč
a 180 Kč.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
V »KAMENNÉM« KINĚ

■ 11. - 12.10. v 19 hodin HAIRSPRAY. Muzikál
USA, s titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 13.- 14.10. v 19 hodin BOŽSKÝ EVAN. Film
USA, s titulky, přístupný, 60 Kč.
■ 14.10. v 10 hodin SPLÁCHNUTEJ. Promítání
pro děti, animovaný film VB, český dabing, 50 Kč.
■ 15.10. v 19 hodin GRBAVICA. Film Bosny 
a Hercegoviny, přístupný od 15 let.
■ 18. - 19.10. v 19 hodin BOURNEOVO ULTIMÁ-
TUM. Film USA, s titulky, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 20. - 21.10. v 19 hodin. KOŘENÍ ŽIVOTA. Film
USA, s titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 21.10. v 10 hodin MAHARAL - TAJEMSTVÍ
TALISMANU. Film ČR.
■ 25.10. v 19 hodin KŘIŽOVATKA SMRTI 3. Film
USA, s titulky, přístupný, 65 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 1. - 26.10. POODŘÍ V BARVÁCH. Výstava foto-
grafií bohumínských autorů. Malá galerie na
chodbě - knihovna K3 Bohumín.
■ 25.10. v 17 hodin IRSKEM PO STOPÁCH KEL-
TŮ. Cestopisná přednáška Jana F. Teistera, 30 Kč.

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,
www.rcslune.probers.info,

rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

SLŮNĚ: 
Pravidelné aktivity pro děti a dospělé
Pondělí 15.30 - 16.30 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ
(do 4 měsíců) KLUBÍČKO + laktační poradna ■ 17
- 19 hodin TĚHULKY NA SLOVÍČKO… (Komplex-
ní příprava k porodu).
Úterý 9.30 - 10.30 hodin VESELÁ PASTELKA -
tvůrčí dílnička rodičů s dětmi. ■ 15 - 16 hodin
KLUBÍČKO - cvičení batolat. Poradna psychomo-
torického vývoje s fyzioterapeutem.
Středa 9.30 - 10.30 hodin CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI, tělocvična DDM. ■ 15 - 16 hodin
HRÁTKY S ANGLIČTINOU pro děti. ■ v 15 hodin
HASTRMÁNCI - plavání kojenců a batolat, bazén
v nemocnici. ■ 18.30 - 20.30 hodin CVIČENÍ -
TAI-CHI.
Úterky a čtvrtky 17 - 18 hodin CVIČENÍ
PILATES.
■ 11.10. v 10 hodin CO JE TO REFLEXNÍ TERAPIE.
■ 19.10. od 15 hodin - KLUB TATÍNKŮ.

BOBEŠ:
■ 17.10. dopoledne BARVIČKY A VŮNĚ PODZI-
MU. Výtvarné dopoledne s náměty na zajímavé
recepty pro děti.
■ 22. - 23.10. během provozu PODZIMNÍ A ZIM-
NÍ BAZAR DĚTSKÝCH ODĚVŮ A POTŘEB. Sběr
materiálů. Pouze oděvy dané sezóny.
■ 24.10. v 11 hodin SCHŮZKA »ADOPTIVNÍCH
MAMINEK«. Projekt Adopce na dálku indické
holčičky.
■ 24.10. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - STŘÍHÁ-
NÍ DĚTÍ.
■ 24.10. - 25.10. během provozu PODZIMNÍ 
A ZIMNÍ BAZAR DĚTSKÝCH ODĚVŮ A PO-
TŘEB. Prodej materiálů.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 2. - 30.10. NAŠE MALÁ SLUNÍČKA - výstava.
Fotografie Ivety Mutinové doplněné o práce dětí 
z MŠ Starý Bohumín. Salón Maryška. 

■ 12.10. v 17 hodin NEŽ PŘILETÍ ČÁP I. Beseda
s dulou, která je rodinám nápomocná během tě-
hotenství, při porodu a v poporodním čase. � Ka-
mila Smigová, ☎ 606 847 612.

■ 22.10. v 18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nenároč-
né cvičení jógy na židlích vhodné nejen pro senio-
ry. Od 22. října každé pondělí od 17 do 18 hodin,
vede cvičitelka Anička Balcárková. Salón Maryš-
ka, � Kamila Smigová, ☎ 606 847 612.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 14.10. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY. Počítačová učebna DDM.
■ 15.10. ve 14 hodin KAFÍČKO O PÁTÉ aneb pod-
večer plný zajímavého povídání určeného ženám. 
■ 20.10. v 9 hodin MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ
VE SCRABBLE. Poprvé v Bohumíně. Sál DDM, 
� Vladimír Vyrobik, ☎ 596 013 131.
■ 21.10. v 10 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK.
Taneční soutěž dětí a mládeže pro sólisty a taneč-
ní dvojice. Sál DDM.
■ 22.10. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY. Počítačová učebna DDM.
■ 25.10. v 9 hodin PODZIMNÍ SKÁKÁNÍ PRO
DĚTI. Sál DDM.
■ 25.10. v 9 hodin PRÁZDNINOVÝ TURNAJ 
V PC HRÁCH. Počítačová učebna DDM.

SPORT

■ 11.10. v 16 hodin Sokol Bohumín B - Unie Hlubi-
na E. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
■ 13.10. v 15.30 hodin FK Bohumín A - FC Pustá
Polom. FOTBAL - krajský přebor - muži "A".
Hřiště park Petra Bezruče.
■ 13.10. v 10 hodin LOCHNESS GLIŇOČE. Cyk-
listické závody. 4. a 5. etapa - 2 x 30 km. Bu� fit 
areál Gliňoč - Skřečoň.
■ 13.10. POCHOD SLOVÁCKÝMI VINOHRADY.
Pěší turistika, cca 17 km. Cesta na Slovácko auto-
busem. � Vlastimil Daniš, ☎ 603 524 775.
■ 14.10. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Slavie Ha-
vířov A. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠA-
CHU. Sokolovna Starý Bohumín, � Ladislav 
Chroboček, ☎ 596 033 243.
■ 16.10. v 8.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO V PLAVÁNÍ.
Soutěž pro mladší a starší žáky a žákyně. Aquacent-
rum Bohumín, � Ondřej Veselý, ☎ 603 448 235.
■ 20.10. v 15 hodin TJ Slovan Záblatí - TJ Spartak
Jablunkov. FOTBAL - 1.B tř. Sk. "C" - muži. Hřiš-
tě TJ Slovan Záblatí.
■ 20.10. v 8 hodin na nádraží ČD Bohumín POD-
ZIMNÍ VYCHÁZKA POODŘÍM. 6. ročník turistic-
kého pochodu chráněnou krajinnou oblastí, 
� Eliška Tomaštíková, ☎ 731 883 947.
■ 21.10. v 15 hodin FK Bohumín B - Sn Horní Žukov.
FOTBAL - krajský přebor - muži "B". Hřiště Vrbice.
■ 25.10. v 16 hodin Sokol Bohumín B - SKK Ostra-
va D. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
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Na náměstí četlo 
třicet dětí pohádky

Knihovna K3 uspořádala v rámci Týdne kni-
hoven netradiční čtení na náměstí. Zúčastnily se
ho děti z Masarykovy základní školy. Třicet žáků
šestých tříd si připravilo pohádky z televizních
seriálů Večerníčka. Děvčata i kluci četli postupně
do mikrofonu, takže občané bydlící na náměstí se
mohli nechat uspat pohádkou na dobrou noc.
Jenže bylo pozdní dopoledne, takže o spaní ne-
mohla být řeč. Mezi posluchači se objevili i mís-
tostarostka Věra Palková, ředitel K3 Karel Balcar
nebo vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Pavla Skokanová. (frk)

Atleti na mistrovství ČR
Ve finále Mistrovství České republiky družstev starších žá-

ků v atletice, které se uskutečnilo v sobotu 6. října v Liberci,
obsadil náš tým krásné 5. místo. Je to velký úspěch a vzorná
reprezentace města, protože během sezóny soutěžila téměř
stovka družstev z celé ČR. Nejvíce bodů získali Ladislav Svo-
boda (28), Lukáš Halaj (15), Ondřej Chylek (11), Tomáš Frie-
del (10) a Michal Stuchlík (9). Trenéry našich úspěšných
mladých atletů jsou Karel Hasník a Hana Legerská. (zve)

Slavit přišly tisíce lidí
Bohumínská železnice 29. září slavila společně

s ostravskou dráhou 160. výročí. Narozeninový
program přilákal do Bohumína tisíce lidí. »Zvlášt-
ními parními vlaky mezi Ostravou a Bohumínem
jsme přepravili zhruba tři tisíce cestujících. Další, bez-
mála dva tisíce lidí, využily vyhlídkových jízd mezi
Ostravou a Bohumínem po tratích OKD, kam se běž-
ně nedostanou,« říká technický náměstek před-
nosty Uzlové železniční stanice Bohumín Ivan
Čimbora. Stovky lidí proudily během dne také do
bohumínského ústředního stavědla a depa kole-
jových vozidel. Odhadem se jen tady sešlo přes
tři a půl tisíce fanoušků železnice. (luk)

Archeologický průzkum 
Archeologický průzkum ve Starém Bohumíně bude pokra-

čovat do konce listopadu. Pracovníci firmy Archeia Olomouc
zde provádějí předpřípravu před zahájením dostavby náměstí
Svobody. Dosud nalezli pouze tři mince ze sedmnáctého stole-
tí. Zajímavostí je snad jen to, že nejspodnější vrstva, pod níž už
je jen podloží, pochází ze 13. století. Na řezu jsou rovněž patr-
né dvě vrstvy po hoření, zřejmě po požárech, které město po-
stihlo v minulých stoletích. (frk)
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