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Na zámku v Šilheřovicích
proběhl 10. října lékařský se-
minář Bohumínské městské
nemocnice. Prezentovalo se
zde interní oddělení s před-
náškou »Nespecifické střev-
ní záněty« přednášející Jany
Tománkové, chirurgické od-
dělení na téma »Laparosko-
pické operace žlučníku a kýl«
přednášejících Tomáše So-
balíka a Pavla Tracha, oddě-
lení gynekologie a miniinva-
zivní chirurgie na téma »Asi-
stovaná reprodukce«, kde
přednášejícím byl host Aleš
Sobek z Centra neplodnosti
Fertimed Olomouc.

Odborný seminář byl pořá-
dán ve spolupráci s Českou 
lékařskou komorou s ohodno-
cením kreditními body. Byl ur-
čen pro terénní praktické léka-
ře a specialisty z mikroregionu
Bohumína a jeho okolí a rov-
něž i z oblasti Hlučínska. Mezi
posluchači, kterých bylo více
než osmdesát, byly i terénní
zdravotní sestry, rovnež i lékaři,

vrchní a staniční sestry Bohu-
mínské městské nemocnice.
Celkově byl seminář úspěšný,
přednášky byly prezentovány
na vysoké odborné úrovni.
Odborný seminář pro lékaře 
s takto velkou účastí a organi-
zací pořádá nemocnice každo-

ročně v říjnu a zámek Šilheřo-
vice se stal téměř tradicí s vý-
jimkou loňského roku, kdy ne-
bylo možné akci uskutečnit
kvůli prodeji zámku.

Akce tak velkého rozsahu, 
s velkou účastí terénních léka-
řů a sester, prohloubí ještě více

vzájemnou spolupráci. Nejed-
ná se jen o odborný program
semináře, kdy si hosté díky vy-
slechnutým přednáškám dopl-
ní své odborné znalosti, ale ta-
ké o osobní kontakt.

Vojtěch BALCÁREK, ředitel
Bohumínské městské nemocnice

Zdravotnický seminář byl na zámku

▲ V historických prostorách šilheřovického zámku se každoročně scházejí zdravotníci k odbornému semináři.
Foto: Josef Stoklasa

Oblíbený ekologický ka-
lendář s termíny svozu od-
padu letos opět poputuje
bezplatně do všech bohu-
mínských domácností. Kro-
mě přehledu odpadového
hospodářství ve městě po-
slouží i jako běžný kalendář.
Na jeho stránkách letos na-
leznete fotografie dokumen-
tující sportovní dění ve měs-
tě. Odbor životního prostře-
dí a služeb v prosinci zajistí
roznos, takže do konce roku
by se měl dostat do všech
domácností. (red)
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Pietní akt 28. října
v budově radnice

Účastníci pietního aktu
k vyhlášení samostatného
Československa se sejdou
v neděli 28. října v 9 ho-
din na náměstí T. G. Ma-
saryka před pamětní lípou
Bogun. Pak přejdou do
vstupní části radniční bu-
dovy. Zde položí květiny 
a vzdají hold prvnímu pre-
zidentovi Českosloven-
ska. Busta Tomáše Garri-
gue Masaryka je nyní u-
místěna na čestném místě
při vstupu do radnice.

(frk)
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O čem jednala rada města

aktuálně

Sedmičlenná rada města
Bohumína zasedá jednou
měsíčně. Z programu říjno-
vého jednání, kterého se zú-
častili všichni její členové,
pro čtenáře OKA vybíráme: 

■ Strategický plán rozvoje
města se aktualizuje
I naše město, ve kterém žije

téměř 23 tisíc obyvatel a zaují-
má plochu 3 108 ha, má svůj
rozvojový dokument, v němž
se určují další vize jeho bu-
doucnosti - strategický plán.
První strategický plán, kterým
byly formulovány základní zá-
měry a cíle města a byla navr-
žena opatření k jejich realiza-
ci, byl schválen zastupitel-
stvem města v roce 2002. Ně-
které cíle již byly naplněny 
a vývoj před nás staví další vý-
zvy, které se zapracovávají do
aktualizace strategického plá-
nu (samostatná příloha byla
vložena do OKA v čísle 14 
i s výzvou k podání připomí-
nek). Radní byli informováni
o dalším postupu prací. Nyní
bude zpracován akční plán,
který již bude obsahovat kon-
krétní úkoly, zodpovědnost za
jejich plnění, termíny i před-
poklad nákladů a zdrojů na
období dvou let. Veřejné pro-
jednávání je plánováno na li-
stopad letošního roku a ko-
nečná verze strategického plá-
nu bude předložena zastupi-
telstvu ke schválení v prosinci.

■ Reklamy na městských 
objektech podraží
Majetkový odbor provedl 

v okolí porovnání cen za umís-
tění reklam na domech ve
vlastnictví měst a na základě
zjištěných údajů předložil radě
návrh na změnu cenových pod-
mínek, který byl radou přijat.
Za velkoplošné reklamy, infor-
mační i orientační zařízení ci-
zích subjektů i za směrové 
ukazatele uchycené na nemo-
vitostech města tak zájemci 
zaplatí vyšší částku. 

■ Placené parkování 
ve městě odsunuto
Odbor dopravy posoudil

možnosti placeného parkování
v našem městě. Nejkoliznější
situace se zaparkováním auta
je u bývalého hotelového domu,
kde u nebytové části, v součas-
né době využívané jako tržnice,
stojí svými auty množství zá-
kazníků. Zpoplatnění parko-
vání v tomto úseku by však ne-
přineslo příznivý efekt, proto-
že zákazníci by začali využívat
parkovací místa v přilehlém 
okolí, která slouží zde bydlícím
občanům. Dalším argumen-
tem proti zpoplatnění je »do-
časnost« tohoto problému. 
V příštím roce je uvažováno 
s demolicí tohoto samostatné-
ho traktu bývalého hotelové-
ho domu. Na jeho místě vy-
roste nové parkoviště a okolí
zkrášlí zahradnické úpravy. 

■ Slevy za omezení 
podnikání
Kdo prochází centrem No-

vého Bohumína, nemohl si
nepovšimnout rozkopané části
náměstí v okolí kina, která pro-
chází rozsáhlou rekonstrukcí.
V objektu kina jsou nebytové
prostory, které po dobu sta-
vebních prací nemohly být ne-
rušeně využívány podle uza-
vřených nájemních smluv. Ra-
da města odsouhlasila úplné
odpuštění plateb po dobu re-
konstrukce náměstí, kdy byl
přístup do pronajatých neby-
tových prostor zcela odříznut 
a částečné odpuštění plateb po
dobu ztíženého přístupu. 

■ Talent roku 2007
Město si váží pedagogů, kte-

ří se nad rámec svých povin-
ností věnují svým žákům i na-
daných dětí, které reprezentu-
jí Bohumín skvělým umístě-
ním v olympiádách či vědo-
mostních soutěžích. Rada měs-
ta schválila způsob ocenění
pedagogů, žáků základních
škol a studentů bohumínských
středních škol, kteří byli úspěš-
ní v soutěžích ve školním roce
2006/2007. Ocenění jim bude
předáno 7. listopadu na slav-
nostním setkání se starostou
města.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice

Za skvělou reprezentaci přijetí u starosty

Zástupci polských Gorzyc 
a vedení radnice našeho města
podepsali 12. října dohodu me-
zi družebními partnery a sta-
novili základní zásady a způso-
by spolupráce mezi středisko-
vou obcí Gorzyce a Bohumí-
nem. Dohoda si klade za cíl
dosažení rovnoměrného roz-
voje a sbližování samospráv,
občanů, organizací, podniků 
a institucí po obou stranách
hranice. Je v ní zmíněn záměr
společné výstavby lávky přes
Olši v rámci Operačního pro-
gramu přeshraniční spoluprá-
ce Česka a Polska v letech
2007 až 2013. (frk) Foto: František Krejzek

Podepsána smlouva s polským městem Gorzyce

● Letní čas skončí 
28. října
V neděli 28. října skončí

středoevropský letní čas. Ráno

ve tři hodiny se čas posune 

o hodinu nazpět a my si ještě

budeme moci chvíli přispat.

Oceníme to hlavně o den po-

zději, v pondělí, kdy většina 

z nás nastoupí do nového pra-

covního týdne. 

Toto uspořádání platí od ro-

ku 1996, do té doby byl konec

letního času obvykle poslední

neděli v září.

Zatím platí pravidlo, že stře-

doevropský letní čas se zavádí

o poslední březnové neděli ve

dvě hodiny v noci. Návrat zpět

na středoevropský čas se koná

poslední říjnovou neděli ve tři

hodiny v noci. (red)

● Změna provozní 
doby sběrného dvora 
Od 29. října dochází v sou-

vislosti se změnou letního ča-

su na zimní ke změně provozní

doby ve sběrném dvoře, který

je umístěn v prostorách areálu

BM servisu, a. s. na Koperní-

kově ulici. 

V zimním období bude sběr-

ný dvůr otevřen ve dnech pon-

dělí až pátek v době od 8 do 16

hodin a v sobotu od 8 do 14

hodin. Další informace o sběr-

ném dvoře získáte na telefon-

ním čísle 596 092 154. (plu)
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● Byt na ulici Žižkově 178,
1+1, kategorie II., číslo bytu
10, 4. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 34,90 m2, pro vý-
počet nájemného 33,80 m2.
Prohlídka bytu 25. října od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 29. října v 16 hodin.

● Byt na ulici Trnkové 307,
1+1, kategorie II., číslo bytu 1,
1. nadzemní podlaží. Celková
plocha 55,87 m2, pro výpočet
nájemného 49,78 m2. Prohlíd-
ka bytu 1. listopadu od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná 5.
listopadu v 16 hodin.

● Byt na ulici Ostravské
204, 1+2, kategorie. I., číslo
bytu 1, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 68,70 m2, pro
výpočet nájemného 68,70 m2.

Prohlídka bytu 20. listopadu
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 21. listopadu v 16 hodin.

● Byt na ulici Štefánikově
905, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 3, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 77,30 m2, pro
výpočet nájemného 76,10 m2.
Prohlídka bytu 9. listopadu od
9.30 do 10 hodin. Licitace se
koná 12. listopadu v 16.15 ho-
din.

● Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 61, 11. nadzemní podlaží.
Celková plocha bytu 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 8. listopa-
du od 8.45 do 9.15 hodin. Lici-
tace se koná 12. listopadu 
v 16.30 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

K 31. prosinci 2007 pozbý-
vají platnost občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů
vydané v letech 1997 a 1998, 
a to včetně těch, ve kterých je
vyznačena doba platnosti »bez
omezení«. Výjimku mají obča-
né narozeni před 1. lednem
1936. Pokud je v jejich občan-
ském průkazu uvedena doba
platnosti »bez omezení«, o vý-
měnu občanského průkazu ne-
musí žádat. Výjimka se však
nevztahuje na ty občanské
průkazy, v nichž je doba plat-
nosti vyznačena konkrétním
datem. V těchto případech
platnost občanského průkazu

končí datem, které je v dokla-
du uvedeno. 

Pokud se chcete vyhnou
dlouhé čekací době při podání
žádosti o nový občanský prů-
kaz, dostavte se co nejdříve.
Žádost je nutné podat nejpo-
zději do 31. listopadu 2007.
Nedodržením tohoto nejzazší-
ho termínu riskujete, že v no-
vém roce nebudete držitelem
platného dokladu totožnosti. 

Formuláře žádosti o vyhoto-
vení občanského průkazu ob-
držíte v přízemí městského 
úřadu, oddělení občanských
průkazů, číslo dveří 105. K žá-
dosti přiložte jednu fotografii

a stávající občanský průkaz. 
V případě, že u vás nastala
změna rodinného stavu, která
není uvedena v původním ob-
čanském průkazu, doložte do-
klady, které osvědčují tuto
skutečnost - oddací list, rozsu-
dek o rozvodu, u ovdovění pak 
úmrtní list partnera. 

Do občanských průkazů se
strojově čitelnými údaji lze za-
psat nepovinné údaje, manžel
- manželka, děti - do 18 let. 

Žádáte-li o zapsání nepovin-
ných údajů do nového občan-
ského průkazu, doložte k žá-
dosti originály příslušných
matričních dokladů, tedy od-
dací list nebo rodné listy dětí.

Výměna občanských průka-
zů není zpoplatněna. 

Jana DÖMENYOVÁ, 
odbor právní 

Některým průkazům končí platnost
S blížícím se koncem letošního roku bychom chtěli upozor-

nit všechny občany, kteří dosud vlastní občanský průkaz bez
strojově čitelných údajů, aby si zkontrolovali, ve kterém roce
jim byl občanský průkaz vydán.

Vyhodnocení projektu Talent roku 2007 je 
oceněním žáků bohumínských základních a střed-
ních škol, kteří se umístili v olympiádách a celo-
státně vyhlášených vědomostních soutěžích.
Soutěže probíhaly v loňském školním roce.
Město tradičně oceňuje i pedagogy, kteří se po-
dílejí na přípravě těchto talentů. Všichni oceně-

ní budou přijati 7. listopadu v 15 hodin na rad-
nici starostou města, kde jim budou předány od-
měny za dobrou reprezentaci Bohumína. Mezi
pozvanými bude 8 žáků a 5 pedagogů základ-
ních škol, 2 studenti a 2 pedagogové Střední
školy Bohumín, 15 studentů a 11 pedagogů
Gymnázia Františka Živného. (sko)

Talent roku přispívá k popularizaci města

Ulice Ostravská vedoucí přes
Vrbici a Pudlov je svou šířkou
nevyhovující pro umístění ne-
děleného přechodu pro chod-
ce. Její šířka je větší než při-
pouštějí sou-
časné normy
pro budování
nedělených přechodů pro
chodce. A naopak úzká pro 
umístění středního dělícího
ostrůvku. Přechod pro chodce
navíc musí být umístěn mezi
chodníky, což zde v mnoha
místech není možné. Roli hra-
je i vlastnictví této komunika-
ce státem, tedy Ředitelstvím
silnic a dálnic. Přesto má měs-
to záměr komunikaci zklidnit
po dostavění dálnice, kdy se
jejím vlastníkem stane Krajský
úřad. Nechceme, aby si tudy

zkracovaly cestu nákladní vo-
zy, které nezásobují tuto loka-
litu. Proto je již předběžná do-
mluva s krajem, že budeme
společně hledat řešení, jak co

nejvíce znepří-
jemnit tuto
cestu tranzitní

dopravě. Řešení budou samo-
zřejmě s sebou nést dopravně-
stavební úpravy komunikace.
Cílovým stavem je vedení
tranzitní dopravy po dálnici 
a dopravy do bohumínských
podniků sjezdem z dálnice ve
Starém Bohumíně a pak přes
úrovňový železniční přejezd 
v místě současné »myší díry«.
Tím se také uleví občanům ži-
jícím na ulici Čs. armády.

Pavel VAVREČKA, 
odbor dopravy

Přechod nelze vybudovat
Lidé se často v Pudlově dotazují, proč nelze vybudovat na

Ostravské ulici bezpečný přechod pro chodce. Ale stejný pro-
blém trápí zcela jistě také Vrbické.

ptáte se

● Poslední svoz 
nebezpečných odpadů

V sobotu 3. listopadu pro-
běhne v letošním roce posled-
ní svoz nebezpečné složky ko-
munálního odpadu. Pojízdná
sběrna bude přistavena na ur-
čených stanovištích ve stano-
vených časech podle stálého
harmonogramu (viz kalendář
města na rok 2007).

V pojízdné sběrně lze ode-
vzdávat vyřazené elektrozaří-
zení - televizory, ledničky, prač-
ky, radiopřijímače, počítače,
vysavače, topinkovače, vrtač-
ky, elektronické hračky, zářiv-
ky (vyřazené elektrospotřebiče
musí být kompletní) a odpady
- autobaterie, zbytky barev, ole-
jové filtry, motorové oleje, textil
znečištěný olejem, obaly spo-
třební chemie, pneumatiky 
osobních aut, léky, monočlánky.

Využijte závěrečného termí-
nu svozu nebezpečných odpa-
dů v letošním roce. Další sběr 
a svoz nebezpečných odpadů
pojízdnou sběrnou proběhne
až v březnu roku 2008.

Případné dotazy a informa-
ce sdělí Šárka Plutová z odbo-
ru životního prostředí a slu-
žeb, tel. 596 092 154. (plu)
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Základní škola na třídě Dr.
E. Beneše oslaví v listopadu
2007 již 95. výročí založení.
Připomeňme si kousek his-
torie této budovy, která od
svého postavení sloužila vý-
hradně vzdělávacím účelům.

V roce 1911 byl pověřen stav-
bou školy stavitel Munk na
tehdejší Bergrově ulici, dnes
třídě Dr. E. Beneše. Stavba stá-
la 58 496 rakouských korun 
a stát na ni přispěl částkou 10
tisíc rakouských korun. Vyu-
čovat se v ní začalo 8. listopa-
du 1912. Byli sem převedeni
všichni chlapci ze smíšené 
obecné školy na náměstí.

V roce 1927 bylo přistaveno
pravé křídlo budovy, kde se
nyní nachází tělocvična, jídel-
na a odborné učebny školy. 
V roce 1948 zde byla zřízena
IV. národní škola, jejímž ředi-
telem se stal Lumír Vavrou-
šek. K 1. září 1953 došlo ke
spojení IV. národní školy s I.
národní školou a I. střední
školou. Vznikla osmiletá střed-
ní škola pod vedením Jarosla-
va Hlavsy. Měla 25 tříd a na-
vštěvovalo ji 923 žáků. 

V lednu 2006 byly k naší ZŠ
přičleněny dvě mateřské školy
- Mateřská škola Rafinérský
lesík a Fit školka. Celkový po-
čet všech žáků naší základní
školy i s mateřskými školami je
v současnosti 508. Většina dě-
tí dochází z okolí školy, asi 10
procent žáků dojíždí z okrajo-
vých částí města - z Vrbice,
Pudlova, Starého Bohumína 

a ze Záblatí.
Škola má dvě
elokovaná pra-
coviště - 1.A, 1.B, 2. a 3. třída
jsou umístěny v budově bývalé
polské školy na ulici Masary-
kově. Domácké prostředí této
školy umožňuje našim nejmen-
ším příjemný a téměř bezbo-
lestný přechod z předškolního
zařízení do »velké« školy. Dru-
hým elokovaným pracovištěm
je školní družina, která se na-
chází na ulici Okružní.

K 95. výročí založení připra-
vila škola týden mimořádných

aktivit. Pon-
dělí 26. listo-
padu to budou

žákovské dílny napříč školou,
v úterý 27. listopadu pak Den
otevřených dveří na všech pra-
covištích (hlavní budova, škol-
ní družina, bývalá polská ško-
la) pro rodiče a veřejnost. Ten-
týž den proběhne od 14 do 17
hodin i školní jarmark (prodej
výrobků žáků a občerstvení). 

Středa 28. listopadu bude
od 9 do 13 hodin ve znamení
Dne otevřených dveří pro hos-
ty a bývalé zaměstnance školy.

Uskuteční se i slavnostní aka-
demie v kině. První vystoupe-
ní bude zahájeno ve 14 hodin,
druhé od 16.30 hodin.

Na čtvrtek 29. listopadu při-
pravujeme v sále PZKO vy-
stoupení loutkového divadla
pro žáky z družební školy z Pol-
ska a žáky ZŠ.

Po celý týden bude zpřístup-
něna výstava o historii i sou-
časnosti základní školy v pro-
storách sdružení Maryška na
náměstí T. G. Masaryka.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ,
ředitelka školy

▲ Asi největší událostí pro školu je každoroční zápis prvňáčků. Foto: František Krejzek

Devadesát pět let školy na tř. Dr. E. Beneše

výročí

Upozorněte sousedy a známé na od-
stávku elektrické energie na konci října
a na začátku listopadu, která se dotkne
těchto ulic a domů:

25. a 30. října od 7.30 do 14 hodin Pud-
lov, ulice Dukelská, Mlýnská, Lounská 
a část Ostravské.

30. října od 7.30 do 14 hodin Pudlov, 
ulice Ostravská, Partyzánská, bývalé JZD 
a rodinné domy č. 54, 145, 194.

30. října od 8 do 14.30 hodin ulice Čá-
slavská 972, 731, 420 646, 596, 411, 287,
990 - 993, 982 - 989; Šunychelská
976 - 981.

31. října od 7.30 do 14 hodin ulice Štefá-
nikova 1089, Čáslavská 1176, Tovární
422, 424.

1. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice 
Osvoboditelů 1015, Nerudova 1158.

2. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice
Čs. armády 1052, 1057, 1058, 176, 148,
200, Okružní 1054, 1059 - 1063.

5. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice
Čs. armády 1058, 961 - 963, Čáslavská
303, 304, J. Palacha 671, 665, 652, 771,
784, 676, 863, 625, Tyršova 820 - 822,
622, 295, 595, Štefánikova 600, tř. Dr.
E. Beneše 1064, 1065.

6. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice
Štefánikova 1073, Alšova 1071.

7. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice
Mírová 1007 - 1014, Krátká 717, BM ser-
vis, Studentská 682, 686, B. Němcové
670, 720.

8. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice
Seifertova 370, 628, 656, Tyršova 648,
647, 812 - 814, Studentská 444, 534,
685, 585, Fügnerova 607, 586, 587,
Vrchlického 654, 256, 589, 588.

9. listopadu od 7.30 do 14 hodin ulice
Alšova, 9. května, Mírová 994 - 1000 
a 1016. (red)

Výluka elektrické energie postihne zejména centrum
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Maják městské policie
noční směně. Po sedmé hodi-

ně ranní si všiml na parkovišti

u prodejny elektro muže, který

rozbil zadní sklo vozidla. Muže

zadržel a posléze zjistil, že na

tomto parkovišti byla vykrade-

na ještě další dvě vozidla. Něk-

teré kradené věci měl muž  ješ-

tě u sebe. Případ si převzala

Policie ČR.

● Také další strážník konal

svou pracovní povinnost mi-

mo službu. Upozornil na obča-

na, který ve Vilové ulici založil

černou skládku. Čtyři igelito-

vé tašky s odpadem přestupce

uklidil a uhradil blokovou po-

kutu.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● V Rychvaldě na ulici Zbyt-
ky nalezli bohumínští strážníci
3. října kradené vozidlo. 

● O den později vyjížděli za
zlodějem horského kola, které
se ztratilo u prodejny Lidl.
Rychlým zákrokem hlídka za-
držela pachatele i s odcizeným
bicyklem v Šunychlu.

● Na základě oznámení zjis-
tili strážníci přestupce, který
ve Starém Bohumíně vyhodil
odpad z vozidla. Muž černou
skládku uklidil a bude se za
přestupek zodpovídat přestup-
kové komisi.

● Dalšího dne odpoledne hlíd-
ka zadržela hledaného muže 
a předvedla jej na Policii ČR.

● Již mimo službu zasahoval
strážník, který šel domů po

Občané však odcházejí z ú-
řadu s nepořízenou. Podle na-
šeho platného práva totiž ne-
má městský úřad možnost pro-
střednictvím svých zaměstna-
ců takovou odbornou radu či
pomoc v soukromoprávních
záležitostech občanovi poskyt-
nout. Proto by tento článek
měl být návodem k tomu, jak
mohou postupovat lidé, kteří
si nemohou dovolit platit vý-
daje za advokátní služby v ob-
čanskoprávní oblasti.

O bezplatné právní pomoci
hovoří občanský soudní řád,
který stanoví, že za určitých
podmínek je možno na žádost

účastníka ustanovit předsedou
senátu zástupce, popřípadě
advokáta k ochraně jeho zá-
jmů. Právní řád také hovoří 
o právní po-
moci pouze ve
smyslu zastu-
pování, tedy hájení ve sporu
před soudem. Pokud se však
jedná o právní pomoc ve smys-
lu právní rady nebo sepisu ně-
jaké listiny, nastává v praxi
problém. Nutno zdůraznit, že
na bezplatné poradenství není
právní nárok. Osoba, která
nemá prostředky a potřebuje
právní pomoc, popřípadě ne-
ví, co vlastně potřebuje, nejpr-

ve hledá radu ohledně toho,
zda její problém je vůbec práv-
ní a jak může případně postu-
povat. Ocitá se tak v právně
neupraveném prostoru, kde
má několik možností. Vzhle-
dem k absenci zákonné úpravy
si praxe vynutila cesty, kterými
se mohou tyto osoby ubírat.

Právní pomoc poskytují pře-
devším advo-
káti. Prostřed-
nictvím České

advokátní komory je možno
požádat o poskytnutí advoká-
ta, kterého přidělí, a pomoc
klientovi je poskytována bez-
platně. Advokátovi jsou pak
minimální náklady hrazeny 
z prostředků komory. Existuje
také rozsáhlá sí� poskytovatelů
právního či sociálněprávního
poradenství. Může jít napří-
klad o odbory či jiné poskyto-

vatele. Mezi ně patří poraden-
ská centra, která jsou obvykle
nestátními neziskovými orga-
nizacemi. Jedná se například 
o Asociaci občanských poraden,
Bílý kruh bezpečí, Poradna
pro občanství, občanská a lid-
ská práva, Studentská právní
poradna při právnické fakultě
Univerzita Karlova Praha. Bez-
platnou právní pomoc v oblas-
ti státní správy a sociálního za-
bezpečení nabízí úřad ombuds-
mana. V některých městech po-
skytují bezplatnou právní po-
radnu v kancelářích poslanců.

Bohumínští občané se mo-
hou obrátit v určitých občan-
ských záležitostech například
na Občanskou poradnu Bohu-
mín při Charitě Bohumín na
Čáslavské ulici.

Šárka PALERMOVÁ, 
vedoucí právního odboru 

paragrafy

Co je bezplatná právní pomoc a komu slouží
V životě se setkáváme se situacemi, ve kterých potřebujeme

radu odborníka, který se vyzná v právu. Mnoho bohumín-
ských občanů proto z toho důvodu dochází na městský úřad 
a žádá, zejména referenty právního odboru, o bezplatnou
právní radu, protože nemají peníze na zaplacení advokáta.

8. listopadu neplánujte návštěvu úřadu
Jedna z budov radnice na ulici Masarykově 158, hlavní ob-

jekt, bude po celý den 8. listopadu bez elektrické energie. Pro-
síme občany, aby si na tento den neplánovali cestu za svými 
úředními záležitostmi. Výluka elektrického proudu znamená
odstavení všech počítačů. Odbory majetkový a živnostenský ve
vedlejší budově č. 225 (stará radnice) ale budou plně v provo-
zu. Bližší informace na lince energetiky 840 850 860. (red)

Denní návštěvnost knihov-
ny se tak zvýšila ze 127 na 182
čtenářů. Knihovnice v tomto
týdnu půjčily téměř 3 300 knih,
což je o téměř dvě sta knih ví-
ce než v běžném týdnu. Mož-
nost téměř bezplatné registra-
ce využilo 100 nových lidí. 

»Jsem rád, že se nám podaří 
i v příštím roce udržet příznivé ce-
ny za čtenářské průkazy a zvýšit
cenu za roční registraci jen o sym-
bolických deset korun. Očekává-
me totiž výrazné zvýšení nákladů
na provoz celé knihovny kvůli
změně DPH, a tím pádem také
cen knih a časopisů, dopravy, e-
nergií, materiálů a ostatních po-
ložek. Nechceme přílišným zdra-
žováním trestat všechny čtenáře.
Naopak. Už nyní ale slibuji zvý-
šení pokut za pozdní vrácení knih,«
říká ředitel městské organiza-
ce K3 Bohumín Karel Balcar. 

Tradiční čtenářskou amne-
stii, která umožňuje zapomnět-
livým čtenářům vrátit »zapo-
menuté« knihy bez jakýchko-
liv sankčních poplatků, využi-

lo v rámci knihovnického týd-
ne 40 čtenářů. Těm knihovna
odpustila dohromady 1 700
korun. Z dlouhodobých upo-
mínek tak ubylo 7, celkem jich
však knihovna eviduje u do-
spělých a dětských čtenářů 61. 

V současné době má knihov-
na zaregistrováno přes 2 400
čtenářů. Ti mohou využívat 
i novou podobu internetových
stránek. Její původní webové
stránky jsou totiž již definitiv-
ně překlopeny na novou adre-
su www.k3bohumin.cz.

Lucie BALCAROVÁ

Přišlo přes 700 čtenářů
Jaký byl Týden knihoven v Bohumíně 

Knihovnu K3 a její pobočky v městských částech navštívilo
v průběhu celostátního Týdne knihoven, který probíhal od 
1. do 7. října, 731 čtenářů. 

Foto: Lucie Balcarová
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Přípravy úrovňového přejezdu pokračují 

▲ Na výkrese je zprava příjezd od Ostravské ulice přes železniční tra� a sjezd k drátovnám. Na fotografii je současný stav podjezdu v Pudlově. 
Foto: František Krejzek

Nákladní soupravy a kamio-
ny tak musí objíždět tento 
objekt po ulici Čs. armády 
a následně po ulicích Jateční 
a Okružní.

V současné době je vydáno
územní rozhodnutí na umístě-
ní stavby úrovňového přejez-

du a nové zatáčky na Jeremen-
kovu ulici, která nahradí stá-
vající »esíčko«, přejezd přes
potok Bajcůvka v blízkosti zá-
vodu drátoven, a umožní její
lepší průjezdnost pro kamiony.
Do konce tohoto roku pak bu-
de vybrán zpracovatel projek-

tové dokumentace pro staveb-
ní povolení a v roce 2008
předpokládáme, že na základě
zpracovaných projektů bude
vydáno stavební povolení.
Vlastní realizaci úrovňového
přejezdu bude město požado-
vat v roce 2009.

Správa silnic Moravskoslez-
ského kraje, která je investo-
rem uvedené stavby, v součas-
nosti provádí stavbu kruhové
křižovatky ulic 9. května a Šte-
fánikovy, známé jako »kruháč
Billa«. Moravskoslezský kraj

zařadil na základě požadavků
města stavbu křižovatky do
svých priorit. Její realizace při-
spěje spolu s výstavbou úrov-
ňového přejezdu na ulici Drá-
tovenské k odklonění nežá-
doucí nákladní dopravy z obyt-
ných částí města a zlepší život
zdejších obyvatel. 

Dění kolem výstavby úrov-
ňového přejezdu budeme i na-
dále sledovat a informovat vás
o něm.

Petr KAMÍNEK, 
odbor stavební

Stále probíhá příprava úrovňového přejezdu tratě Českých
drah na ulici Drátovenské v Pudlově. Tuto stavbu netrpělivě
sledují především obyvatelé ulice Čs. armády, po které je, prá-
vě z důvodu nízké podjezdní výšky mostu, odkloněna náklad-
ní doprava do supermarketů a průmyslových firem (ŽDB, 
Bekaert, BSK Metal, Čemat, Albert a další). 

»Bydlím za parkem Petra Bez-
ruče a každý den, když jedu do
práce a chci vyjet z Koperníkovy
ulice na ulici Šunychelskou, tak
abych u toho měl dobrodince,
který mi ukáže, jestli je volno. Ve
výhledu totiž brání »strom« nebo
keř před domem čp. 816. Pokud
chce člověk vyjet, musí si najet
natolik, že riskuje srážku s vozid-
lem přijíždějícím zleva, které ne-
vidí, dokud nevyjede. Dalo by se 
s tím něco udělat, třeba pokácet
ten strom? Každý den totiž trnu
strachy, že moje žena vyjede tak
moc, že ji spolu s našimi dětmi ně-
kdo nabourá. Každý, kdo tam
bydlí, ví, že na Šunychelské ulici
se rychlost vozidel zdaleka nerov-
ná rychlosti povolené.

Strom na křižovatce brání ve výhledu
Dnes odpovídáme na dotaz občana, který poukazuje na

problém se špatným výhledem při výjezdu z Koperníkovy uli-
ce na Šunychelskou. Z jeho dotazu citujeme:

ptáte se

zející se v uličním pásu Šuny-

chelské ulice, vydáno povolení

ke kácení kvůli plánované vý-

stavbě cyklostezky a chodníku.

Vzhledem k tomu, že se vý-

stavba cyklostezky opozdila,

strom zůstal stát. Protože do-

tyčná lípa u Koperníkovy ulice

opravdu brání ve výhledu, bu-

de i s jalovcem v nejbližší době

přednostně odstraněna. Zatím

došlo alespoň k ořezu větví,

které nejvíce překážely ve vý-

hledu.

Podle sdělení zástupců 

Správy a údržby silnic začnou

s kácením te	 v listopadu a to-

to bude údajně první strom,

který odstraní.

Ivo LENOCH, 
odbor životního prostředí 

a služeb

● Přijede Divadlo 
Josefa Dvořáka 
Nejpopulárnější hru Josefa

Kajetána Tyla Strakonický du-
dák bude hostit 21. listopadu
od 19 hodin bohumínské kino
K3. Příběh o Švandovi dudá-
kovi osobitě upravil Josef
Dvořák, jehož pražská diva-
delní společnost příběh do Bo-
humína přiveze.

Zvláštností je, že představe-
ní v Bohumíně proběhne přes-
ně v den 160. výročí prvního
představení Strakonického du-
dáka. To se uskutečnilo 21. 
listopadu 1847. 

Vstupenky si můžete zakou-
pit v předprodeji v kině, v kni-
hovně nebo v infocentru rad-
nice. Cena vstupného se po-
hybuje od 180 do 260 korun. 

(balu)

pozvánka

Výjezd z Koperníkovy ulice

na Šunychelskou ulici je o-

pravdu problematický. Ve vý-

hledu směrem od centra města

překáží vzrostlý jalovec a hlav-

ně statná lípa, která byla dříve

několikrát ořezávána kvůli 

elektrickému vedení a nyní

tvoří korunu výmladků sahají-

cích až k zemi. Keř i lípa se na-

chází na pozemku, který není

v majetku města, ale patří 

Správě a údržbě silnic Morav-

skoslezského kraje, Karviná.

Již dříve však bylo na tuto lí-

pu i na ostatní křoviny, nachá-
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● Proč jste se rozhodla pro práci 
v zastupitelstvu? 
Myslím, že každý, kdo má

svůj názor na správu věcí ve-
řejných a chce »být u toho«, to
znamená spolurozhodovat o nich,
by se měl pokusit stát se čle-
nem zastupitelstva. Jinak mů-
že maximálně brblat doma 
u televize nebo se sousedy na
ulici a v hospodě.

● S kým, kromě klubu ODS,
konzultujete svá rozhodnutí?
Nikdo v zastupitelstvu by ne-

měl zastupovat jenom sám se-
be, takže rodina, přátelé, spo-
lupracovníci, sousedé, známí -
se všemi je třeba o situaci ve
městě hovořit a ti všichni mo-
hou ovlivnit názor zastupitele.
A v neposlední řadě to platí 
i pro kolegy v politické straně. 

● Která oblast komunální politiky
je vám nejbližší? 
Nemám přesně vyhraněnou

oblast, v níž bych chtěla půso-
bit. Na začátku mé práce v za-
stupitelstvu (začátkem 90. let)
jsem se zabývala tématy souvi-
sejícími se životním prostře-
dím. Byla jsem řadu let i v ko-
misi pro životní prostředí. Dů-
ležitá mi připadá »praktická«
komunální politika, tedy pří-
mý dopad rozhodování zastu-
pitelů na život obyvatel, v mém
případě občanů v Šunychlu.
Proto řadu let pracuji v komisi
pro městskou část Šunychl 
a Kopytov. Za důležitou pova-
žuji kontrolní činnost, jejímž
prostřednictvím může napří-
klad politická opozice v zastu-
pitelstvu částečně posoudit
práci zastupitelstva a městské-
ho úřadu. Druhé volební ob-
dobí jsem předsedkyní kon-
trolního výboru.Ve všech ob-
lastech, kde působím, se sna-
žím prosadit svůj názor a poža-
davky těch, které zastupuji.

● Souvisí práce zastupitele s vaší
profesí nebo koníčkem? 

Celý profesní život se zabý-
vám analytickou chemií. Ta
poskytuje mnoho informací,
souvisejících se zatěžováním
životního prostředí. Práce 
v zastupitelstvu ale nesouvisí 
s mou profesí. Souvisejícím
koníčkem by se dal nazvat »zá-
jem o věci veřejné« a tomu od-
povídající zájem o práci v za-
stupitelstvu i v politice.

● Do které oblasti městského 
rozpočtu by se podle Vás mělo
více investovat a kde byste 
hledala potřebné zdroje?

Peněz není nikdy dost na
všechno. Zastupitelstvo by mě-
lo zodpovědně rozhodovat, ja-
ké jsou hlavní potřeby města 
a na co by především měly jít
peníze z městského rozpočtu.
V této chvíli si například ne-
myslím, že by město mělo být
vlastníkem tak velkého počtu
bytů, jak je tomu v současnosti
a zadlužit všechny občany
města (i ty, kteří v městských
bytech nebydlí), aby mohly ty-
to byty být přiměřeně udržo-
vány. Takováto solidarita mezi
občany by se měla využívat
pro školy, kanalizaci, otázky
dopravy ve městě a podobně.

● Co Vám v poslední době 
udělalo největší radost? 
Jaké máte cíle na další období?
Mně se v poslední době vel-

mi ulevilo, když nedávná hro-
zící povodeň prověřila účinek
protipovodňových hrází v Šu-
nychlu a celkovou připrave-
nost města na tuto situaci.

Cílem pro příští léta je u-
možnit cyklistům (a chodcům)
bezpečný pohyb a dopravu po
městě - tím myslím vybudová-
ní cyklistických chodníků po
celém Bohumíně (hlavně do
městských částí). Dále bych si

Snažím se prosadit požadavky lidí
Na slovíčko se zastupitelkou města Martou Bočkovou

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 Martou Bočkovou, zvolenou za Občanskou
demokratickou stranu.

rozhovor

krátce

přála, aby byla pro celý Bohu-
mín (včetně městských částí)
navržena kanalizace, a aby její
postupné budování bylo jednou
z priorit městského rozpočtu.

● Máte svůj »návod«, jak udělat
naše město ještě zajímavějším,
příjemnějším, bezpečnějším ... ?
Protože vše souvisí se vším,

tak si myslím, že pocit zajíma-
vého, příjemného a bezpečné-
ho bydlení úzce souvisí s do-
stupností městské infrastruk-
tury (škola, obchody, lékař, kul-
turní a sportovní příležitosti)
pro všechny obyvatele města 
a tedy také s otázkou dopravy
po městě. Důležitý je i vzhled
a údržba celého města (nejen
jeho náměstí).

● Neměli by se k výstavbě dalších
nákupních center vyjadřovat
občané města?
K výstavbě (nebo rušení) če-

hokoliv významného ve městě
by měli mít občané možnost se
vyjádřit. Například informační
centrum E-info (a OKO) po-
řádá ankety relativně často,
výstavba dalších supermarke-
tů by mohla být zařazena do
tohoto seznamu. Účast v an-
ketách není zřejmě vysoká,
takže pokud by měl být získán
názor významnějšího počtu
občanů, asi by to chtělo účin-
nější průzkum. Chtěla bych
ale upozornit na to, že velmi
důležitá je i stylizace položené
otázky - měly by být uvedeny
případné kladné a záporné 
aspekty, finanční náročnost
pro město a podobně.

Připravil František KREJZEK

● Chybička se vloudila:
dlažba je v Kanadě
Materiál, kterým měl být vy-

dlážděn prostor kolem kašny
na náměstí T. G. Masaryka,
bude muset být  nahrazen ji-
ným. Kámen objednaný v Čí-
ně omylem doputoval do Ka-
nady. Zřejmě popletli Ostravu
s Ottavou, nebo že by měli 
v Kanadě taky Bohumín? 

Pracovníci investičního od-
boru městského úřadu nyní
vedou jednání s dodavatel-
skou firmou a hledají řešení 
k dokončení stavby před prv-
ním náporem sněhu a mrazu.
Nově použitý materiál bude
mít stejné vlastnosti. (red)

● Volba povolání 2007
Magistrát města Havířova,

Karviné, město Orlová, Infor-
mační a poradenské středisko
a Institut trhu práce Úřadu
práce v Karviné pořádají 15. li-
stopadu letos poprvé za účasti
zaměstnavatelů na Střední ško-
le techniky a služeb v Karviné
prezentační akci Volba povolá-
ní 2007.

Je určena pro žáky vycháze-
jící ze základních a speciálních
škol, jejich rodiče, studenty
středních škol, výchovné po-
radce a ostatní veřejnost. Je to
jedinečná možnost získat na
jednom místě informace o jed-
notlivých studijních oborech
středních škol v okrese a okolí
pro školní rok 2008/2009 a zá-
roveň se seznámit s prezentací
zaměstnavatelů, kteří nabíd-
nou možnosti uplatnění absol-
ventů technických, studijních
i učebních oborů v profesích
žádaných na trhu práce.

Můžete si vybrat termín 
a místo konání prezentační
akce - vždy od 10 do 17 hodin:

7. listopadu, Havířov, Měst-
ské kulturní středisko Reneta
(bez účasti zaměstnavatelů),      

13. listopadu, Orlová, Dům
kultury města Orlové (bez 
účasti zaměstnavatelů),

15. listopadu, Karviná, 
Střední škola techniky a služeb
s účastí zaměstnavatelů.

Tento projekt je spolufinan-
cován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem
České republiky.

Ondřej KUNČICKÝ
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píšete nám

● V Bohumíně máte
skvělou nemocnici
Během letošního léta jsem

byla po dobu 7 týdnů hospi-
talizovaná v Bohumínské
městské nemocnici na gyne-
kologickém oddělení. 

Vrátila jsem se na chvíli do
města, kde jsem žila dvacet pět
let. Musím říci, že můj návrat
byl š�astný. Na doporučení
známých jsem vyhledala pri-
máře Pavla Holuba, který na-
konec provedl dvě nezbytně
nutné operace. Jeho velice
profesionální přístup mě nad-
chl. Ještě před operací se
mnou prodiskutoval celý po-
stup, což se v nemocnicích ne-
stává každý den. Také jednání
a práce týmu lékařů tohoto
oddělení mohu oznámkovat
nejvyšší hodnotou. Slzy do očí
se mi tlačily, když mě sestřičky
v nejtěžších chvílích hladily 

Ředitelství silnic a dálnic
ČR slavnostně otevře no-
vých sedmnáct kilometrů
dálnice D47 mezi Rudnou 
ulicí v Ostravě a Bohumínem.
Stane se tak již 1. prosince
2007. O den později bude
nový úsek dálnice uveden do
běžného provozu. Jde o jed-
nu z nejvýznamnějších udá-
lostí Moravskoslezského kra-
je v posledních letech.

»Jsme si vědomi toho, že otev-
ření dálnice má velký význam pro
obyvatele kraje. Proto chceme o-
tevření provést nikoliv za účasti
několika málo vyvolených, ale ja-
ko den otevřených dveří pro ve-
řejnost,« říká generální ředitel
ŘSD Alfred Brunclík. Na slav-
nostní přestřižení pásky bu-
dou přizvání vrcholní politici,
veřejnost si mezitím bude mít
možnost nový úsek prohléd-
nout, chystá se i celodenní do-
provodný program. 

Očekává se, že nový úsek
dálnice D47 bude velmi inten-
zivně využíván. Do roku 2015
se počítá s nárůstem intenzity
dopravy v oblasti Ostravy až
na 40 tisíc vozidel denně. Me-

zi klíčové přínosy nového úse-
ku dálnice D47 patří: 

■ podpora větší mobility 
obyvatel (dostupnější 
doprava pro obyvatele 
žijící mimo Ostravu),

■ rychlejší doprava do Bohu-
mína a do Polska a naopak
směrem do Ostravy,

■ do konce roku 2009 
významné propojení 
Ostravy se zbytkem území
České republiky.

Po kompletním dokončení

dálnice D47 dojde k propojení

Moravskoslezského kraje s dál-

niční sítí České republiky.

Svůj význam bude mít i rych-

lejší doprava do Polska. Je lo-

gické, aby národní dálniční

tah spojující tři největší města

země (Praha, Brno, Ostrava),

nesl označení D1. Vzhledem 

k historickému vývoji byly tra-

sy D1 i D47 změněny, ale

vzniklý souvislý dálniční tah

by měl mít pouze jedno ozna-

čení. Proto bude dálnice D47

od uvedení do provozu ozna-

čena jako dálnice D1. Ta bude

v budoucnu mezi Prahou 

a polskou dálnicí A1 dosaho-

vat délky 377 kilometrů. 

Více informací o dálnici

D47 je možné nalézt na strán-

kách www.viamoravica.cz. 

Martina VÁPENÍKOVÁ,
Ředitelství silnic a dálnic ČR

▲ Příjezd po dálnici od Ostravy v místě křižování s nadjezdem směr Hrušov - Koblov. 
Foto: František Krejzek

Dálnice do Bohumína se otevře 2. prosince

a držely za ruku a neustále
projevovaly zájem o můj zdra-
votní stav. Jejich mimořádně
lidské chování člověku pomá-
há k uzdravení.

Velice si práce pracovníků
ve zdravotnictví vážím a ze
srdce děkuji všem, kteří mi 
v Bohumínské městské ne-
mocnici pomohli. Svým přáte-
lům a známým toto zdravot-
nické zařízení vřele doporu-
čím. Vděčná

Drahomíra KONEČNÁ, 
Orlová

● Hasičský branný
den pro děti Záblatí
Záblatští dobrovolní hasiči

zorganizovali v pátek 5. října
pro základní školy v Záblatí
branný den s hasičskou té-
matikou. 

Po cvičném požárním popla-
chu s ukázkou zásahu hasičů 
a záchranářů včetně evakuace

školy se děti přesunuly na
hřiště Sokola Záblatí. Školáci 
i pedagogové tam obdrželi od
hasičů malé občerstvení a pak
již sledovali jednotlivé ukázky
činnosti. 

Příslušníci hasičského záchran-
ného sboru kraje, stanice Bo-
humín provedli zásah u do-
pravní nehody s vyproštěním
zraněného řidiče z motorové-
ho vozidla pomocí hydraulic-
kých nůžek. V další ukázce
pak dětem předvedli v praxi
použití výškové plošiny. Pra-
covníci hasičského záchranného
sboru ŽDB Group, a.s. pro-
vedli ošetření raněného řidiče
a jeho převoz do nemocnice.
Své premiéry před veřejností
se dočkalo i nové hasičské zá-
sahové vozidlo Renault, kte-
rým letos na podzim vybavilo
město Bohumín dobrovolné
hasiče ve Starém Bohumíně.
Rychle a kvalitně zvládli uha-
sit požár osobního automobi-

lu. Na závěr pak děti, mladí
hasiči ze Záblatí, předvedly
krátkou ukázku své činnosti. 

Více jak stovce dětí se celé
dopoledne líbilo, bohužel však
nepřálo počasí a celý program
probíhal v trvalém dešti. I pro-
to si zaslouží poděkování
všichni hasiči, kteří se na akci
podíleli, a jim i dětem určitě
přišel vhod horký čaj, který o-
perativně zajistili domácí po-
řadatelé. (has)

● Chovatelé děkují 
dětem za pomoc 
Chovatelé okrasného ptac-

tva základní organizace v Bo-
humíně-Skřečoni děkují ředi-
telce Základní školy ve Skřečo-
ni Marii Valuštíkové za pomoc
při realizaci zářijové výstavy 
okrasného ptactva. Žáci skře-
čoňské školy ochotně pomá-
hali s přípravou a následně ta-
ké s úklidem klecí. (cho)
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Lidé, kteří nemají domov ani štěstí

Jedinou ženou mezi bezdo-
movci je v našem městě Hilde-
garda Pavlíková. S přicházející
zimou se její starosti zvětšují.
Nejraději by se nastěhovala do
svého vlastního malého bytu.
Ten ale nemá.

● Jak jste se dostala do situace
bezdomovce?
Rozvedla jsem se s manželem

a on mě vyhodil z bytu. Měla
jsem všechno a nemám nic.

● Opravdu nemáte kam jít?
Dcerka ze Skřečoně mi na-

bídla, že k nim mohu jít, ale
bydlí tam už matka jejího man-
žela. Raději zůstávám na ulici.

● Neuvažovala jste o jiném řešení?
A o jakém?

● Požádat o umístění do domova
důchodců nebo o byt v domě 
s pečovatelskou službou.
Tam bych musela být zase s ně-

kým v jedné místnosti dohro-
mady a to já nechci. Nejraději
bych byla sama v malém bytě.

● Máte nějaké příjmy?
Peníze mi chodí na starou

adresu, kde je přihlášený ještě
můj syn. Tam si pro ně chodím.

● A co jídlo, jak se stravujete?
Na nádraží mi vždycky ně-

kdo něco dá.

● A nevyhánějí vás z haly?
Zpočátku ano, ale te	 už mě

nechávají na pokoji. Dělala
jsem dlouho u dráhy, pamatují
si mě.

● To máte »režijní lístek na noc-
leh«. A co jste u dráhy dělala?
V úklidu, čistila jsem osobní

vagóny.

● Vídám vás každé ráno 
schoulenou v nádražní hale 
a pokaždé jste oblečená 
v jiných věcech. Máte garderóbu
jako herečka.

To byste se divil, kolik dob-
rých a hezkých věcí lidi vyhodí
do kontejnerů. Už jsem oblék-
la všechny kamarády na nád-
raží.

● Začínají chladná rána. Co 
s vámi bude, až začne mrznout?
No to ne-

vím. Jednu jis-
totu na zimu
ale mám. Vánoce. To budu 
u dcerky ve Skřečoni. Mám si-
ce ještě jednu, ale ta je dost
daleko odtud. 

● Nebojíte se o své zdraví?
Jsem zatím v pořádku, ne-

mám žádné zdravotní problé-
my.

● Mohu zveřejnit vaše celé jméno?
Proč ne, nemám se za co sty-

dět.

● ● ● 

O vyjádření k pobytu bez-
domovců na nádraží jsme
požádali zástupce Uzlové že-
lezniční stanice Bohumín
Ivana Čimboru:

Výskyt lidí bez domova s se-
bou z pohledu provozování
bohumínského nádraží nese
mnoho negativního. Chápe-
me, že se tito lidé nacházejí ve
velmi složité životní situaci, ve
které se mnohdy ocitli ne
vlastní vinou, když nebyli
vlastními silami schopni čelit
vlivům okolí. Nádraží je pak
pro ně mnohdy jediným
schůdným řešením, jak přežít.

České dráhy, a.s. však ne-
jsou charitativní organizací 
a ani nemůžou suplovat její
činnost. Navíc v oblasti osobní
přepravy je kultura cestování
jednou z našich priorit a bez-
domovec ležící například u o-
kénka osobní pokladny, by�
jakkoliv jeho situaci chápeme,
do toho jaksi nezapadá. Proto-

že nám však osud těchto lidí
není lhostejný a i v zájmu ces-
tujících a pořádku na nádraží,
vedli jsme několik jednání se
zástupci města Bohumína, Po-
licie ČR a charitativní organi-
zace k řešení situace. Při nich
jsme před časem nabízeli i vol-
né prostory budovy Bevoz po-
blíž přejezdu u bývalé Benziny,
ve kterých by mohli bezdo-
movci přečkávat zimu pod
střechou a v teple. Jiné vhod-
né prostory blíže nádraží a stře-
du města v tuto chvíli dráhy
nabídnout nemohou. Jsem
přesvědčen, že jednání v tom-
to směru budou pokračovat 

a že dojdou
nějakého vý-
sledku. Proza-
tím jsme mu-

seli přijmout opatření k zajiš-
tění řádného chodu a pořádku
na nádraží. Občasný dohled
zde provádí státní i městská
policie a dále Uzlová železnič-
ní stanice Bohumín na své ná-
klady uzavřela smlouvu s bez-
pečnostní agenturou, která
objíždí i další železniční stani-
ce spadající pod náš obvod. 
Z provozních důvodů na noc
uzavíráme obě křídla výpravní
budovy a přístupný je pak
pouze prostor hlavního vesti-
bulu s osobními pokladnami.
Zvýšenou četností úklidu pro-
váděného zaměstnanci ve služ-
bě i najatou soukromou úkli-
dovou firmou  udržujeme nád-
raží v čistotě. 

Je nám jasné, že s nástupem
zimy se počet bezdomovců na
bohumínském nádraží zvýší.
Pokud nebudou nádraží a jeho 
okolí znečiš�ovat, nebudou 
zaznamenány z jejich strany
výtržnosti, nebudou narušo-
vat provoz nádraží a nebudou
svým zevnějškem vzbuzovat
odpor, není důvod proti nim
nějakým způsobem zasahovat.

● ● ● 

Ani sociální odbor Měst-
ského úřadu Bohumín se 
k problémům bezdomovců
neotáčí zády. Jeho vedoucí
Marcela Gabryšová k tomu
dodává:

»Sociální odbor se snaží po-
moci všem, kteří skončili bez
střechy nad hlavou nebo se
dostali do jakékoliv svízelné
životní situace. Paní Pavlíkové
jsme vyřídili občanský průkaz,
protože původní ztratila. Do-
klady jsou uloženy na radnici.
Ze zvoleného způsobu života
bezdomovce nechce ustoupit.
A není sama, těch, kteří si
zvolili podobný životní styl je
na ulici více. 

Město vytipovalo jeden ze
svých objektů - obytný dům na 
ulici Drátovenské 94, který by
byl vhodný pro zřízení nocle-
hárny a centra pro bezdomov-
ce. Ve spolupráci s Charitou
Bohumín, která by centrum
provozovala, připravujeme pro-
jekt chodu tohoto zařízení.

Připravil František KREJZEK

Bezdomovci se stali nejen v našem městě již dávno reali-
tou. Mnoho osudů těchto lidí bez střechy nad hlavou zavi-
nily okolnosti, které oni sami nedovedli nebo nemohli 
ovlivnit. Setkáváme se s nimi  u supermarketů i na nádraží.
Jejich přítomnost mnoho z nás nese s nelibostí, jiným je je-
jich osud lhostejný. Bezdomovci sami však mají představy
o lepších životních podmínkách, než které musí snášet. La-
vičky před budovou Českých drah by mohly vyprávět. 

Foto: František Krejzek

ze života



Čestné místo v háji Spra-
vedlivých mezi národy v jeru-
zalémském muzeu Yad Vas-
hem v Izraeli získala 8. října
2007 stará lípa ze Šunychlu.
Vykotlaný strom zachránil 
v roce 1945 život židovského
uprchlíka Jakoba Silberstei-
na a letos mu byl udělen titul
»spravedlivý strom«.

Stalo se tak dva roky poté, co
se na bohumínské radnici sešel
po šedesáti letech Jakob Silber-
stein s Annou Gerlovou. Svě-
tové portály přinesly o této 
události text s titulkem: Yad Vas-
hem Honors Czech »Righteous
Tree« - Yad Vashem vyznamenal
český »spravedlivý strom«.

Připomeňme si nedávnou
historii, abychom mohli navá-
zat na děj, který následoval.

Díky městskému kronikáři
Zdeňku Veselému, novinám
OKO a čtenáři Jiřímu Seberovi
ze Šunychlu se podařilo najít
Annu Gerlovou, dceru Jany
Sudové, která ve svém domku 
v Šunychlu poslední tři měsíce
druhé světové války ukrývala
Jakoba Silbersteina. Vězeň kon-
centračního tábora v Osvětimi
uprchl v lednu 1945 z pochodu
smrti.

Izraelský stát udělil za tento
hrdinský čin Janě Sudové in
memoriam nejvyšší izraelské
vyznamenání za záchranu živo-
ta židovského občana The Righ-
teous Among the Nations - 
Spravedlivý mezi národy. V ro-
ce 2006 toto ocenění v Jeruza-
lémě převzala její dcera Anna
Gerlová.

Jakob Silberstein při setkání
po šedesáti letech vyprávěl no-
vinářům příběh ze
svého pobytu u Ja-
ny Sudové. Když
pomáhal hospody-
ni s čištěním kotce,
jeden králík mu u-
tekl a zaběhl se do
díry v úpatí stro-
mu. Jakob správně
usoudil, že strom
bude vykotlaný 
a později prozíravě
zvětšil otvor tak,
aby mohl v případě
nebezpečí své hu-
bené pětačtyřiceti-
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▲ Tabulka u expozice stromu ze Šunychlu 
v muzeu Yad Vashem.

Strom ze Šunychlu doputoval do Jeruzaléma

kilové tělo vsoukat do dutiny
stromu. Ta příležitost opravdu
nastala. Hlídka SS přišla kon-
trolovat doklady všech obyva-
tel. Jakob vyskočil zadním ok-
nem a rychle se vsoukal do du-
tého stromu. Zůstal tam neuvě-
řitelných devět hodin. Strom
mu zachránil život a zcela urči-
tě také životy obyvatel domku.

Po tiskové konferenci v roce
2005 Jakob Silberstein skuteč-
ně objevil na pozemku již nee-
xistujícího domku Jany Sudové
dva segmenty vykotlané staré
lípy, kterou před několika týd-
ny nový majitel pokácel, proto-
že byla nebezpečná pro své 
okolí. Strom byl již mimálně sto

let starý. Nevěřil svým vlastním
očím. Okamžitě ho napadla
myšlenka, že tyto poslední
zbytky jeho znovuzrození musí
získat. Majitel Marek Tomášek
odmítl za strom peníze se slovy,
že takovou památku může pou-
ze darovat. Složité přípravy 
k přepravě dvou těžkých seg-
mentů lípy skončily 14. srpna
2006, kdy se zásilka dala do po-
hybu a v říjnu téhož roku dopu-
tovala do Izraele. 

Největší židovské muzeum
světa Yad Vashem otevřelo 
8. října 2007 další z mnoha ex-
pozic vystavujících neživé věci,
které zachránily v době holo-
caustu život některému z Židů.
Ale jako vůbec první byl oce-
něn strom. Český národní strom
- lípa, ze slezské obce Šunychl. 

Dvouletá práce s přípravou
transportu stromu do Jeruzalé-
ma byla korunována úspě-
chem. Bohumín, Šunychl, Čes-
ká republika, čeští lidé, ta slova
tam zněla z desítek komentá-
torských úst. A Silberstein? Byl
to největší den jeho života.
Znovu se vžil do role na smrt
vyděšeného Žida, kterému hro-
zí smrtelné nebezpečí. Ukazo-
val strnulou polohu, v níž v du-
tém stromě musel prožít něko-
lik hodin, živě popisoval pocity,

které ho tenkrát zcela ochromily.
Slavnostního ceremoniálu se

zúčastnila kromě Jakoba Sil-
bersteina také Anna Gerlová,
rada Velvyslanectví České re-
publiky v Izraeli Antonín Hra-
dílek, František Krejzek, redak-
tor městských novin OKO 
a desítky pozvaných hostů z ce-
lého světa. Přítomen byl samo-
zřejmě generální ředitel muzea
Yad Vashem. Mnoho televiz-
ních společností po celém světě
přineslo tuto událost ve večer-
ním zpravodjství. Také ČT 1 vy-
sílala krátkou informaci ve svých
zprávách. Všechny izraelské no-
viny druhý den ráno zveřejnily
fotografie Silbersteina u duté
lípy, další den hlavní aktér vy-
stoupil živě v izraelské televizi.
Na světových portálech se ob-
jevily fotografie stromu s Jako-
bem Silbersteinem a textem
popisujícím tuto událost.

Kousek přírody ze Šunychlu se
přemístil několik tisíc kilomet-
rů na jihovýchod. Tabulka u tor-
za lípy v židovském muzeu a jmé-
no Jany Sudové na mramorové
desce v parku Spravedlivých
mezi národy již navždy budou
připomínat malý podíl Bohu-
mína na osudu jednoho člově-
ka z konce druhé světové války.

Připravil František KREJZEK

▲ Jakob Silberstein v Izraeli u torza stromu ze Šunychlu. Foto: František Krejzek
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Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)
Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (14)

▲ Břicho kuňky je ale zbarveno 
velmi výrazně. Foto: Petr Vlček 

Kuňka žlutobřichá obývá zpra-
vidla zalesněné terény střed-
ních poloh (obvykle 450 - 550
m n. m.), výjimečně v horách
až do 1900 m n. m. Ačkoli tě-
žiště jejího výskytu leží ve vyš-
ších polohách, vyskytuje se 
i na území nivy dolní Odry. Její
příbuzná kuňka obecná (Bom-
bina bombina) žije v rybnična-
tých oblastech nížin a pahorka-
tin. Oba druhy se mezi sebou
na většině území úspěšně kříží
- čisté populace jednotlivých

hlavu a nastaví dlaně a chodi-
dla směrem vzhůru. Nepříteli
to pak připadá, že má žluté či
červené oči vpředu i vzadu. V li-
teratuře je často popisován
další průběh reflexu, kdy se
kuňka ve zlomku vteřiny pře-
vrátí na záda, což u překvape-
ného lovce, který je svědkem
náhlé změny zbarvení kořisti,
většinou vyvolá nezájem o po-
dezřele proměnlivou potravu.
Podle dlouholetých terénních
výzkumů je popsaná druhá fá-
ze pravděpodobně spíše věcí
náhody, například nerovností
terénu, nežli záměrného cho-
vání kuněk. Výstražným zbar-
vením upozorňuje kuňka po-
tenciální predátory na svou
nepoživatelnost - sekrety vylu-
čované pokožkou jsou jedovaté.

Jiří ŠUHAJ

Výskyt téhle malé nenápadné žabky asi většině lidí unikne.
Žije v drobných tůňkách či na bahnitých cestách v zatope-
ných rýhách po kolech vozidel. Jako všichni naši obojživelníci
patří k chráněným druhům, přesto na severovýchodní Mora-
vě patří spíše k těm běžnějším druhům. V Bohumíně žije 
v městských částech Starý a Nový Bohumín, Skřečoň a Pudlov. 

druhů jsou spíše vzácností. Na
většině území České republiky
se do nadmořské výšky 600 m
vyskytují převážně hybridní
populace obou druhů. 

Na Bohumínsku patří její
populace k nejbohatším v rám-
ci České republiky. Na jaře se
objevuje v druhé polovině dub-
na, někdy až začátkem května.
Hlas této malé žabky lze popsat
jako melancholicky znějící sla-
biky unk unk. Na vrcholcích
bradaviček na hřbetě má černé
ostnité rohovinné výrůstky.
Oči mají zřítelnici ve tvaru sr-
díčka. Shora je kuňka nená-
padně hnědá či hnědošedá, u-
poutá nás ovšem výrazným
zbarvením břicha, které je ble-
dě až ostře žluté, někdy i oran-
žové, s šedými skvrnami. 

Zbarvením ale výčet pozoru-
hodností této žáby nekončí -
velmi zajímavý je také průběh
tzv. kuňčího reflexu. Při tomto
způsobu pasivní obrany se
kuňka silně prohne, zakloní

▲ Kuňka žlutobřichá má zcela
nenápadné zbarvení hřbetu.

Bohumín se nám mění před očima

▲ Noví nájemníci dostali od města úplně jiný dům. Vlevo byt v bývalém hotelovém domě těsně poté, co jej opustili
nájemníci. Vpravo byt po rekonstrukci, připravený ke stěhování. Foto: Lucie Balcarová a František Krejzek

Výročí Domu
dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže,
který zřizuje město, letos
slaví 35. výročí svého za-
ložení. U příležitosti jubi-
lea se zařízení podrobně
představí veřejnosti. Sta-
ne se tak prostřednictvím
Týdne otevřených dveří
od pondělí 12. do pátku
16. listopadu, denně od
10 do 18 hodin. 

»Být 35 let součástí života
v Bohumíně je zároveň přísli-
bem do budoucna. V polovině
listopadu proto otevřeme ro-
dičům a dětem všechny své
specializované učebny, napří-
klad učebnu jazykovou, kera-
mickou, výtvarnou, hudební
nebo počítačovou učebnu
včetně tělocvičny, která je
největší v Bohumíně. Mnozí 
k nám chodili a navštěvovali
naše kroužky, a proto věřím,
že si společně s námi rádi za-
vzpomínají,« říká ředitelka
domu dětí a mládeže Hali-
na Arendášová. (luk)

▲ Jeden z kroužků Domu 
dětí a mládeže Bohumín vyu-
čuje děti bojovým uměním.

Foto: František Krejzek

…Dům dětí a mládeže
Bohumín nabízí dětem, ale
i dospělým 58 zájmových
kroužků? Pokud je alespoň
deset zájemců, může otev-
řít i kroužek, který si sami
navrhnete. (red)

víte, že...



V sestavě jednotlivých týmů
kromě mužů nastupují i doros-
tenci a starší žáci. Po prvních
kolech se všechna družstva dr-
ží uprostřed tabulek. Hracími
dny jsou sobota od 17 hodin 
a neděle od 10 hodin. Hraje se
v herně stolního tenisu MěÚ.

V přípravě na nový ročník
se muži zúčastnili mistrovní
Evropy »masters« v Nizozem-
ském Rotterdamu. Za Bohu-
mín tam odcestovali Josef 
Chlapek, Ladislav Kuchař a Vla-
dimír Gráf. Při účastí 2500 zá-
vodníků se naši muži neztratili
a všichni postoupili ze svých
skupin do dalších bojů, což byl
výrazný úspěch všech bohu-
mínských hráčů. Ve čtyřhře
dokonce Chlapek a Stuchlý
porazili Angličany, medailisty

z minulého mistrovství světa.
Podle komentářů tisku toto
utkání patřilo k jednomu z nej-
hezčích na mistrovství Evropy.

K úspěchu bohumínského
stolního tenisu musíme přiřa-
dit i červnovou Olympiádu
mládeže v Ústí nad Labem,
kde Ondra Bolcarovič, jako re-
prezentant Moravskoslezské-
ho kraje, skončil ve čtyřhře
starších žáků na pěkném 3.
místě.

Oddíl stolního tenisu chce
pokračovat ve své bohaté his-
torii a svůj cíl zaměřuje na
mladé talenty. Již v pátek 2. 
listopadu od 14 hodin pořádá
náborový turnaj mládeže v her-
ně MěÚ Bohumín. Bližší in-
formace o turnaji obdrží žáci
na svých školách a na TIKu.

Po celou sezónu probíhají
tréninky mládeže v herně stol-
ního tenisu na MěÚ pod vede-
ním zkušených trenérů. Každé
pondělí a středu od 15.30 do
17.30 hodin. Noví žáci se zde
mohou přihlásit kdykoliv.

Vladimír BITTNER

Stolní tenisté na mistrovství Evropy 
Oddíl hledá nové talenty - připravuje náborový turnaj mládeže

Od konce září se naplno rozběhly soutěže oddílu stolního
tenisu TJ Bohumín pro sezónu 2007/08. V tomto soutěžním
ročníku oddíl stolního tenisu přihlásil do soutěží 4 družstva.
"A" družstvo do divize Moravskoslezského kraje, "B" družstvo
do krajského přeboru skupiny A, "C" družstvo do regionální
soutěže a "D" družstvo do okresního přeboru.

Ilustrační foto: František Krejzek
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V minulém čísle OKA jste
se mohli dočíst, že družstvo
našich starších žáků obsadilo
krásné 5. místo na Mistrov-
ství ČR v ateltice v Liberci. 

A ve středu 10. října se na
stadionku u Základní školy Čs.
armády uskutečnil 4. ročník
Velké ceny Bohumína v bězích
na 60, 300 a 1000 metrů. Na
startu se objevilo 153 účastní-
ků. A kdo v jednotlivých kate-
goriích vyhrál? 

Začnu od těch nejmenších
dětí do čtyř let, kteřé běžely se
svými rodiči. Mezi děvčaty to
byla Natálie Gaborová, mezi
chlapci Karel Babicz. 

Výsledky na 60 metrů:
mladší žákyně - Emily Gerulo-
vá, TJ Orlová, 8,5 s ● mladší
žáci - Stanislav Holub, Základ-
ní škola na tř. Dr. E. Beneše,
8,3 s ● starší žákyně - Němco-
vá Zuzana, Základní škola na
ulici Čs. armády, 8,3 s ● starší

Náročná atletická sezóna skončila

pozvánky

● Přijďte na maratón
aerobiku 
Ve Sportcentru Bohumín

na Nerudově ulici (bývalá
kotelna) se 3. listopadu ve
dvou sálech současně usku-
teční tříhodinový maratón
aerobiku. 

V sále A sportcentra je na
programu step dance, který
předcvičuje od 9 hodin Eva Si-
korová, od 10 hodin Iveta
Dendisová, (obě z Bohumí-
na). V 11 hodin je vystřídá Iva-
na Bucková (Ostrava). V sále
B se od 9 hodin cvičí dance -
napřed s Gabkou Jelínkovou
(Bohumín), od 10 hodin pak 
s Markétou Stoklasovou (Os-
trava). V 11 hodin začíná thai
boxrobic s Janem Jarošem 
z Bílovce. 

Startovné je 100 korun pro
členy klubu, pro ostatní cvičící
130 korun. 

Informace Iveta Dendisová,
✆ 608 333 771. Vstupenky
jsou v předprodeji v recepci
Sportcentra Bohumín. (den)

▲ Ladislav Svoboda vytvořil ve skoku vysokém svůj osobní rekord 
výškou 183 cm. Foto: archiv Ladislav Svobody

žáci - Ladislav Svoboda, spor-
tovní gymnázium, 7,4 s ● ženy
- Barbora Valuštíková, SSK
Vítkovice, 8,1 s ● muži - Jan

Macura, AK Bohumín, 6,8 s. 
Běh na 300 metrů: ● mladší

žákyně - Emily Gerulová,TJ
Orlová, 47,9 s ● starší žáci -

Lukáš Halaj, Základní škola

na ulici Čs. armády, 38,5 s. 

Vítězi Velké ceny Bohumí-
na v běhu na 1000 m se stali:
● ženy - Hana Haroková, Ha-

vířov, 3:20 min. ● muži - Lu-

káš Halaj, Základní škola na 

ulici Čs. armády, 3:03 min. 

Děkuji členům oddílu a jeho

příznivcům i spolupořadate-

lům ze Základní školy na ulici

Čs. armády, Domu dětí a mlá-

deže, 1. SCB 98 za hladký prů-

běh a TV Marko za medializa-

ci. Sponzory akce byl náš atle-

tický klub, Město Bohumín 

a cenami přispěl Bospor, spol.

s r. o. 

A následně ještě ve skokan-

ské exhibici v Ostravě-Porubě

vyhrál Ladislav Svoboda výko-

nem 183 cm, čímž si vytvořil

nový osobní rekord.

Zdeněk VESELÝ, 
Atletický klub Bohumín
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připravuje se

výs ledky

Kickboxerský klub KBC
Peter se 28. září zúčastnil
Mistrovství ČR v kickboxu v
light contactu. Na závody
odjeli Vojta a Viktor Říhovi,
Kamil Nguyen a trenér Ví-
tězslav Peter.

Účast závodníků byla redu-
kována nemocností, ale i tak
se zúročily kvality svěřenců 
v podobě cenných pohárů.
Mistrem ČR se stal Viktor Ří-
ha, Kamil Nguyen po úpor-
ném a perfektně zvládnutém
boji skončil druhý. Vojta Říha
bohužel podlehl v eliminaci
soupeři z Mostu.

Za čtrnáct dní nato jsme vy-
razili do Prahy na mezinárodní
Interligu ve stejném složení
závodníků. Tohoto turnaje se
pravidelně účastní výběr nej-
lepších závodníků z Čech, Mo-
ravy a Slovenska. Přislíbena je
v dalších ročnících také účast
Ma	arů a Poláků.

Ani tady naši borci nezavá-
hali a vrhli se do bojů s ve-
rvou. Začali zápasy od nejniž-
ších váhových kategoriích, ve
kterých vybojoval Viktor Říha
zlato v semicontactu a bronz v
lightcontactu. Poté nastoupil
Kamil Nguyen, kterému v prv-
ním kole semicontactu nepřáli

rozhodčí a skončil na třetí
příčce. V lighcontactu si po-
lepšil a odvezl si stříbro. Vojta
Říha, který spadá do váhy
+55 kg a tudíž se potkává se
soupeři i o 20 kg těžšími, si vy-
bojoval v lighcontactu cenné
druhé místo, kdy ve finále ne-
stačil na reprezentanta České
republiky. V semicontantu na
něj zbyla »bramborová medaile«.

V Klatovech na mistrovství
ČR v semicontactu získal 13.
října Viktor Říha první místo
a spolu s Kamilem Nguenem
jsou mistry ČR pro tento rok.
Viktor navíc kraluje v obou
kategoriích jak semi, tak light-
contact. Starší Vojtěch Říha
bohužel vypadl v eliminacích. 

Tyto výsledky svědčí o kva-
litním přístupu trenéra Vítěz-

slava Petera ke svým svěřen-
cům a o spoustě propocených
hodin v tělocvičně. I přesto je
stále co zlepšovat, aby těch mist-
rů bylo ještě více. Stále bere-
me nové členy od 6 let v dět-
ské kategorii, od 16 do juniorů
a od 18 let do seniorské kate-
gorie. Více na tel. 608 977 654,
nebo na www.kbcpeter.cz.

Alena ŘÍHOVÁ

Úspěchy bohumínských kickboxerů 

▲ Uprostřed Viktor Říha - mistr ČR v lightcontactu pro letošní rok a vítěz Interligy. Foto: Alena Říhová

● Dobrý začátek 
basketbalistů 
Oddíl košíkové úspěšně vstou-

pil do nového ročníku soutěže.
Zahájil dvěma vítěznými zápa-
sy na domácí palubovce. 

Ve velmi vyrovnaném zápa-
se s OPF Karviná basketba-
listé úspěšně zvládli koncovku
zápasu a uhlídali vysoké hráče
soupeře. Bohumín v. OPF Kar-
viná 68:63, body Arabasz 18,
Ziembinski 15, Zdařil 9.

Se slabým soupeřem si naši
hráči lehce poradili a po jed-
noznačném průběhu vyhráli
utkání výrazným rozdílem, Bo-
humín v. BC Orlová 115:59,
body Pohludka 32, Ziembinski
31, Arabasz 16.

Příští utkání se hraje na do-
mácí palubovce v pondělí 29.
října v 19.30 hodin. (jak)

Podobně laděné projekty pro-
bíhají v podzimní sezóně i na
jiných místech republiky (Měst-
ská knihovna v Praze) a do-
konce v zahraničí (Poznaň,
Brusel).

Academia Film Olomouc je
nejstarším festivalem věnují-
cím se v České republice sou-
stavnému mapování populár-
ně-vědeckého a dokumentár-
ního filmu. Byl založen v roce
1966 společnou iniciativou
Krátkého filmu Praha, Uni-
verzity Palackého a Českoslo-
venské akademie věd. Jeho

hlavním pořadatelem v sou-
časnosti je Univerzita Palacké-
ho v Olomouci.

V Bohumíně se festival
představí projekcí dokumen-

tárního filmu Zločin jménem

Katyň režisérky Petry Všeli-

chové, který získal Cenu časo-

pisu Dějiny a současnost za

nejlepší český dokument z ob-

lasti humanitních a společen-

ských věd. 

Filmový festival míří do Bohumína
Mezinárodní filmový festival Academia Film Olomouc

2007 uspořádá 17. listopadu od 17 hodin v Salónu Maryška
prezentaci 42. ročníku. Samotný festival se uskutečnil ve
dnech 17. až 22. dubna v Uměleckém centru Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. 

Film vznikl v produkci Čes-
ké televize Ostrava a popisuje,
jak bylo během druhé světové
války v Sovětském svazu věz-
něno a následně povražděno
více než dvacet tisíc polských 
a běloruských zajatců. Mezi 
obě�mi masakru byli i Poláci 
z území bývalého Českoslo-
venska. O aktuálnosti tématu
svědčí i fakt, že Katyňský zlo-
čin se stal hlavním tématem
posledního celovečerního sním-
ku nejvýznamnějšího polské-
ho režiséra Andreje Wajdy.

Film Zločin jménem Katyň
by měli v Bohumíně osobně
představit samotní tvůrci fil-
mu a zástupci festivalu Acade-
mia Film Olomouc. Více infor-
mací též na webu www.afo.cz.

Petr VLČEK
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Na cestu za poznáním vy-
razili z Bohumína 6. října zá-
stupci radnice a komise kul-
tury. Cílem bylo nepříliš
vzdálené město Zebrzydowi-
ce na opačné straně česko-
polské hranice. 

Po dubnové návštěvě polské
delegace v našem městě došlo
k »odvetné« akci. Průzkumná
výprava se nejprve zúčastnila
oficiální akce na zebrzydowic-
ké radnici, prostřednictvím mlu-
veného slova i obrazové pre-
zentace se v kostce seznámila 
s historií, současností a zejmé-
na výhledem do budoucnosti
této rychle se rozvíjející obce.

Naši polští sousedé mají zá-
jem na spolupráci v rámci pří-
hraničních kontaktů. V po-
sledních letech se jim podařilo
realizovat nemálo projektů při
zlepšování občanské vybave-
nosti či ochraně a renovaci
historických staveb. Výhodný
se jeví nápad postupovat spo-
lečně při rekonstrukci dvou
významných objektů - Národ-
ního domu ve Starém Bohu-
míně a staré školy v Zebrzydo-
wicích - na vybudování kultur-
ního a vzdělávacího centra po
obou stranách hranice by bylo
možno získat finance EU. Jak

jsme se měli možnost přesvěd-
čit, za slabou půlhodinku au-
tem (o něco déle to trvá zdat-
nějšímu cyklistovi, jezdí sem
však i vlak) se můžeme ocit-
nout v krásné, zvlněné krajině
s lesíky, množstvím rybníků 
i upravených rodinných dom-
ků, úspěšně rekonstruovaných
historických objektů, z nichž
jsou skvěle využívány pro kul-

turní, vzdělávací, ale i komerč-
ní účely zejména dva zámky -
renesanční v Kończycích Ma-
lých a barokní v Dolních Zeb-
rzydowicích.

Přátelské přijetí, vstřícnost,
pohostinnost, upřímná snaha
ne pochlubit se, ale předvést,
čeho lze dosáhnout - i výhle-
dově - to byly dojmy provázejí-
cí nás během celé návštěvy.

Takže průzkumná akce byla
úspěšná. 

Zjištění: blízko za naší hra-
nicí, doslova za humny, leží
město, které si zaslouží naši
pozornost jako cíl zajímavých
výletů i jako partner spoluprá-
ce, která by mohla být příno-
sem oběma stranám.

Antonie WALTEROVÁ,
členka komise kultury při RM

▲ Zástupci Bohumína při prohlídce zebrzydowického muzea. Foto: Libor Radiňák

Jak žijí naší sousedé v Zebrzydowicích

Jednou z nich je navázání
spolupráce s čínskou ocelár-
nou, která díky moderním tech-
nologiím dokáže splnit vysoké
kvalitativní požadavky nutné
pro bezchybnou výrobu želez-
ničních kol. V letošním roce
dodá čínská ocelárna do Bo-
humína cca 10 % potřeb firmy
a to znamená hodnotu obcho-
du převyšující 100 mil. korun.
V těchto dnech navíc přijíždí
do Bonatransu i prvních 500
tun bloků vhodných pro výro-
bu náprav. 

Bohumínská společnost Bo-
natrans Group, a. s., která pro
výrobu železničních kol potře-

buje vysoce kvalitní ocel spl-
ňující přísné kvalitativní nor-
my, se tak odhodlala k netra-
dičnímu kroku. Jako první 
v Evropě navázala spolupráci 
s čínskou ocelárnou v provin-
cii Jin-gsu. Podle nákupního
ředitele společnosti Bonatrans
Group, a. s. Jaroslava Sedláka
znamená zahájení spolupráce
s čínským dodavatelem revo-
luci v oblasti výroby želelznič-
ních kol a dvojkolí: »Jsme první
v Evropě, kdo se odvážil k tomuto
kroku. Obavy ale nejsou na mís-
tě, čínská ocel disponuje špičko-
vou kvalitou. Aby ne, když oce-
lárna v Číně je tři roky stará 

a používá nejmodernější techno-
logie.« 

Oproti českým a evropským
výrobcům má čínská ocelárna
zásadní výhodu v oblasti obje-
mů. »Z Číny můžeme požadovat
jakékoliv množství oceli a náš do-
davatel ji vyrobí a přiveze. To je 
v evropském měřítku nemyslitel-
né. Naše společnost chce objemo-
vě růst a to bez zvýšených dodá-
vek oceli není možné.« vysvětlu-
je Sedlák. I přes zvýšené ná-
klady na dopravu je cena za
čínskou ocel akceptovatelná.
Díky své vysoké hmotnosti
však ocel umožňuje vyplnit
nevyužitý prostor kontejneru
k přepravě i dalšího - lehčího
zboží. S ocelí tak do Česka
běžně míří čaj, hračky či izo-
lační vaty. 

Tomáš ŽELAZKO

Bonatrans začal vozit ocel z Číny
Obtížné situaci na evropském trhu s ocelí čelí společnost

Bonatrans Group, a. s. Dlouhodobý nedostatek této suroviny
na starém kontinentu přivedl firmu k hledání nových cest,
jak kontislitou ocel získat.

krátce

● Donesli kaštany, 
odnesli si odměny 
Také letos se děti z naší dru-

žiny zapojily do sběru kaštanů
a žaludů. Každý den v září no-
sily do školy plné tašky. Nasbí-
raný materiál jsme sypali do
připravených pytlů a lesník 
z mysliveckého sdružení v Bo-
humíně je pak odvezl. 15. října
se uskutečnilo setkání mysliv-
ců a dětí z první a čtvrté třídy
na hájence ve Skřečoni. Všem
bylo vysloveno uznání a nej-
lepší sběrači byli odměněni.
Zapojily se i děti, které necho-
dí do družiny - ty byly odmě-
něny ve svých třídách. Nejlep-
šími sběrači byli Veronika La-
ryšová, Marie Miovská, Adam
a Matěj Kantorovi, Lukáš 
a Matěj Pulkovi a Kateřina 
a Jana Tyralovy. (punč)
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Jak odlišný obrázek od sebe-
vědomých seniorů západní Ev-
ropy. Ti si dokáží naplno užívat
svého podzimu života. Jinak se
chovají, jinak oblékají, jsou ak-
tivní a naplno se věnují svým
koníčkům. Potkáváme je v Al-
pách na lyžařských svazích 
i u moře na rekreaci. Mohou si
dovolit cestovat po celém světě,
navštěvovat fitnescentra i kos-
metické salony, vychutnávat
koncerty, divadla - zkrátka žít
naplno. 

Co myslíte? Jsme schopni při-
blížit se alespoň na dosah mode-
lu našich západních sousedů?

Nechci hodnotit celostátní
sociální politiku, ale... Uplynulo
18 let od sametové revoluce 
a naši političtí představitelé ani
nezahájili diskusi o potřebné

Jak se žije seniorům v českých končinách? Všeobecně rozší-
řený názor je, že není o co stát. Důchodci bývají u nás větši-
nou vnímáni jako chudí, nemocní a nesoběstační lidé, kteří
jsou odsunuti na vedlejší kolej. Bývají často odkázáni na cizí
pomoc a svou nízkou penzi, jež jim dovolí jen tak tak přežít 
z měsíce na měsíc. 

Jaké je bohumínské »babí léto«?

důchodové reformě. Jenže fi-
nanční zajištění je nezbytnou
podmínkou důstojného stáří.

Poj	me se podívat k nám, do
Bohumína. Jaké perspektivy na-
bízí naše město
svým starším
spoluobčanům?
V prvé řadě
chci zdůraznit, že si jich oprav-
du vážíme. Máme velkou úctu 
a respekt k těm, kteří celý život
pracovali, k jejich zkušenostem,
moudrosti i ochotě pomoci 
a přispět svým dílem, když je to
nutné.

Ti mladší a aktivnější se mo-
hou zapojit do celé řady zajíma-
vých činností. Velmi akční je
Klub seniorů, který za finanční
podpory města organizuje po-
znávací zájezdy, návštěvy diva-

del i dalších kulturních akcí. Je-
ho členové se setkávají v nově
zřízeném klubu na Okružní uli-
ci. Sportovně zaměření jedinci
mohou využít finančně zvýhod-
něného plavání v našem aqua-
centru. Ti, kteří chtějí udržet
krok s dobou, rozumět rychle se
měnícímu světu, vyzkoušet si,
nač jim ještě síly stačí, mají
možnost přihlásit se ke studiu
na univerzitě 3. věku. Ta byla 
otevřena letos poprvé v historii

Bohumína a je
spolufinancova-
ná městem.

Další možnosti nabízí městská
kulturní organizace K3. V kni-
hovně internet zdarma, v kině
speciální představení a progra-
my pro seniory.

A co město nabízí těm, kteří
už potřebují asistenci druhé 
osoby? V prvé řadě fungující pe-
čovatelskou službu jak v terénu,
tak ve speciálních domech. A co
domov důchodců? Ten bohu-
mínský zatím patří moravsko-
slezskému kraji. Město má zá-
jem ho převzít do své správy,

přeměnit ho na moderní zaříze-
ní, které by bohumínským obča-
nům poskytovalo nejen potřeb-
né soukromí v malých pokojích,
ale i rehabilitační a zdravotní
péči a kulturní vyžití ve společ-
nosti vrstevníků. Ale to je náš
úkol pro příští léta. 

Každopádně v Bohumíně na
naše seniory nezapomínáme.
Myslíme na ně, máme je rádi. 
A tak děláme vše pro to, aby se
v našem městě necítili opomíje-
ni, aby si to »babí léto« užívali
naplno a podle svých představ.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

Téma letošního setkání v Pra-
ze bylo příznačné: »Efektivní
řízení a financování školství =
spokojený žák, spokojený uči-
tel«. Jednání
bylo velice ruš-
né, protože
pozice učitelů u současné vlá-
dy je vzhledem k reformě ve-
řejných financí nezáviděni-
hodná. 

Vláda veškeré petice a de-
monstrace ze strany školských
pracovníků ignoruje, vzděla-
nost národa se snižuje, ačkoliv
každý ví, že pouze vzdělaný
národ má budoucnost. Je otáz-
kou, zda budou peníze na pro-
gram INDOŠ (Internet do
škol), na úspěšný rozjezd zavá-
děného Školského vzdělávací-

ho programu, protože státní
rozpočet na rok 2008 vůbec
nepočítá s navýšením finanč-
ních prostředků na moderni-

zaci, vybavení
škol, učebních
pomůcek, na

školní potřeby a učebnice. 
O neustálých změnách v čel-

ných funkcích na ministerstvu
školství nemluvě. A dojte také
k poklesu reálných platů za-
městnanců ve školství. 

Závěr celého jednání byl
zcela jednoznačný: Jsme při-
praveni využít všech legálních
prostředků, které nám naše ú-
stava zaručuje k prosazení na-
šich požadavků, tedy i stávku!

Jiří STRNAD, učitel, 
školský odborář

Školské odbory varují 
Byl jsem jedním z 800 účastníků setkání učitelů a školských

pracovníků, které uspořádal u příležitosti Světového dne uči-
telů Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
(ČMOSPŠ) 1. října v Praze. Světový den učitelů vyhlásilo
UNESCO v říjnu 1994 v Ženevě na mezinárodní konferenci 
o vzdělávání za účasti 190 ministrů školství z celého světa.

● Chraňme své 
krásné město
Ačkoli bychom to nehádali,

již 86 let je Márii Miadikové,
která do naší redakce pravidel-
ně přináší své příspěvky. Živě
se zajímá o dění kolem sebe 
zaznamenává změny, jakými
prochází naše město. Z jejího
dopisu vyjímáme:

»Prožila jsem v Bohumíně mno-
ho let a pamatuji i bývalé předse-
dy tehdejšího národního výboru. 
I oni udělali pro naše město kus
práce, nedá se to ovšem srovnat 
s rozvojem, který zažívá Bohu-
mín nyní. Velkou zásluhu na tom
má náš starosta Petr Vícha, který
se dostal do čela městského úřadu
jako mladý inženýr ekonom. Ne-
vzdal se, i když bylo město posti-

z  dopisů ženo před deseti lety ničivou po-
vodní. A začal od podlahy - cho-
díme po novém dláždění, do ulic
září nové barevné fasády, může-
me sledovat vlastní televizní in-
formační kanál, děti i dospělí se
radují z krytého plaveckého bazé-
nu.« 

Současně Mária Miadiková
vyzývá: »Chraňme své krásné
město, nečmárejme po zdech.
Každý chce bydlet v hezkém pro-
středí a i když nejsem bohatá, rá-
da si zaplatím za opravy v bytě,
které má platit nájemník. Tak by
k tomu měl přistupovat každý.« 

Dále se zmiňuje o svých
sousedech, které má ráda.
Oceňuje jejich pomoc a vyjad-
řuje jim vděk za to, že jí vychá-
zejí vstříc. Jsou to její nejbližší
a velmi těžce by nesla, kdyby
se do jejich vztahu vloudila
nějaká nevraživost. (red)

Poslanecký den Milady Halíkové
Srdečně zveme občany města na setkání s poslankyní Parla-

mentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou, které se uskuteční
v úterý 30. října od 16 hodin v prostorách PZKO v Novém
Bohumíně. Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

píšete nám

Ilustrační foto:  redakce
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Vzpomínky - úmrtí Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
nám nechal dokořán.

Dne 30. října 

vzpomeneme 4 roky

od úmrtí a 11. listopadu

nedožitých 39 let 

pana Tomáše LIETAVSKÉHO. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou rodiče, 

dcera Sarinka, sestra s rodinou, 

Soňa a celá rodina.

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

�
Dne 2. listopadu 

uplyne 20 let 

od úmrtí 

pana Benedikta KRAMNÉHO. 

Vzpomínají manželka Olga, 

dcery Marcela a Šárka 

s rodinami.

�
Dne 29. října 

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Helmuta
LANGEHO 

ze Starého Bohumína.

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Marie 

a dcery Irena a Lucie s rodinami.

�
Dne 1. listopadu 

vzpomeneme 

nedožitých 83 let 

našeho milovaného

manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka

pana Ing. Lea BARTEČKA. 

S láskou vzpomínají manželka Libuše,

vnučka Kateřina, pravnučka Klaudinka,

dcera Marcela a Ivo.

Řekneš si: »Nezbylo nic,
než vzpomínky...« 

A zapla� Pán Bůh za ně!
Jsou z mozaiky kamínky
v mém srdci vytepané.

Dne 25. října uplynou

2 roky od náhlé smrti

mého manžela 

pana Jana ŠIMKA ze Záblatí. 

Vzpomínají manželka Vlasta a syn Jiří 

s rodinou. Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

S bolestí v srdci 

oznamujeme, že nás 

8. října 2007 nečekaně

navždy opustil 

ve věku 75 let 

pan Andělín
GEBAUER 
ze Skřečoně. 

S naším drahým jsme se rozloučili v úzkém

rodinném kruhu. Děkujeme všem, kteří

tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

Manželka, dcera a syn s rodinami.

Milovala svou rodinu,
chtěla ještě žít, 

přišla zlá nemoc 
a musela odejít.

28. října uplynou 

dva roky od chvíle, 

kdy zemřela 

moje milovaná žena

paní Blanka
BRACHACZKOVÁ. 

Za pozůstalé vzpomíná manžel Bohuslav

a syn Lubomír s rodinou. 

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

nikdy nezapomene.

�
4. listopadu 

si připomeneme 

12. výročí úmrtí 

pana Pavla GREGORČÍKA. 

Vzpomíná za celou rodinu 

manželka Jana s rodinou.

Milovala svou rodinu,
chtěla ještě žít. 

Přišla zlá nemoc 
a musela odejít.

Dne 4. listopadu 

vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí 

paní Alžběty OLŠÁKOVÉ. 

S láskou a úctou vzopmínají 

manžel Bohumír, dcera Dana 

a syn Vladimír s rodinami.

Jak krásné by bylo 
Ti přát. Jak těžké je 

u hrobu stát a vzpomínat.

�
Dne 2. listopadu 

by se dožil 80 let 

pan Josef GIECEK 

a 25. listopadu vzpomeneme 16. výročí 

jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka

Erika a syn Jiří s celou rodinou.

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

�
Dne 2. listopadu 

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana Vernera WIDENKY. 

Vzpomíná manželka Věra.

Největší láska na světě 
umírá, když oko 

maminky se zavírá.

Dne 5. listopadu 

vzpomínáme 1. smutné

výročí úmrtí drahé

manželky a maminky 

paní Vlasty SCHULZOVÉ

ze Šunychlu a zároveň jsme 20. září 

vzpomenuli nedožitých 55 let společného

života. S láskou a úctou vzpomínají a nikdy

nezapomenou manžel Benjamin, dcera

Věrka a dcera Eva, vnoučata a pravnoučata.
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● Pronajmu dr. byt 2+1
✆ 604 935 047.

● Hledám učitele k indivi-
duální výuce angličtiny, min. 
2 hod. týdně. ✆ 603 319 612.

● Půjčky bez ručení i pro
nižší příjem bez poplatku, 607
949 745.

● Půjčka pro každého za-
městnance, důchodce, OSVČ,
mateřská. Žádné popl. pře-
dem. Po dohodě přijedu k vám.
Volejte ✆ 774 828 496.

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

● 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.

● Pronajmu garáž, ✆ 736
258 707.

inzerce

Pneuservis Stoklasa Zdeněk Dolní Lutyně střed

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

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

PROTEKTORY od 390,- Kč

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

BARUM

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

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

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

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

Není důležitá sleva, ale konečná cena!

PALIVOVÉ DŘÍVÍ - PRODEJ
Dřevo tvrdé - BUK
štípané, rovnané, délka 1 m 1 297 Kč
štípané, rovnané, délka 30 cm (na objednávku) 1 547 Kč
Dřevo měkké - SMRK cena za prostorový metr
štípané, rovnané, délka 1 m 952,- Kč
štípané, rovnané, délka 30 cm (na objednávku) 1 309,- Kč

PO DOHODĚ MŮŽEME ZAJISTIT DOPRAVU.
KONTAKT: DD servis.CZ, s. r. o., Šunychl 439, 735 81 Bohumín
✆ 596 015 518, 602 270 251e-mail: dd.servis@seznam.cz

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

AKCE v měsíci listopadu:

PÉČE O ZUBY
− ultrazvukové ošetření zubního kamene, 
cena ošetření 480 Kč včetně anestezie.

Více na tel.: 596 012 146 , nebo www.abvet.cz

Paní na hlídání do USA
Česká rodina v USA 

hledá PANÍ NEBO SLEČNU 
NA HLÍDÁNÍ dvou dětí. 
Doba pobytu na 1 rok, 

nástup od 1. února 2008. 
Informace na tel. 

596 014 702, 777 318 150.

Vzpomínky - úmrtí
Čas plyne, 

vzpomínka zůstává.

�
Dne 8. listopadu 

uplynou dva roky od

smutné chvíle, kdy nás

náhle a navždy opustil 

pan Bartolomej SABOLÍK. 
Stále vzpomíná manželka 

a dcera s rodinou.

ORDINAČNÍ DOBA: PO − PÁ: 8.30 − 12.00 14.00 − 18.00 hod. SO: 9.00 − 11.00 hod.
Referenční pracoviště − RTG, EKG, UZV ❙ hospitalizace

❙ inhalační narkóza + monitoring ❙ laboratorní diagnostika

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

● Koupím byt 1+0 v Bohu-
míně, platím hotově, spěchá.
✆ 776 649 278.

● Vyměním 2+1 s balkonem,
výtah za 1+1 i 2. kat., 1. posch.
nebo s výtahem v centru nebo
poblíž. ✆ 604 545 929.

● N.B. inex - malby, nátě-
ry, okna, dveře, nábytek. Ce-
ny dohodou, možnost slev. 
✆ 607 598 589 i SMS.

● Pronajmu družstevní byt
2+1 v Bohumíně na náměstí,
1. kat., hezký. Od 1.12.2007,
✆ 776 627 442.

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

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

�

Blahopřání - jubilea
Dne 27. října oslaví

své velké životní 

jubileum 100 let 

paní Štěpánka
PRCHALOVÁ

původem 

z Petřvaldu. 

Vše nejlepší k narozeninám, 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

do dalších let přeje vnučka Jana

s celou rodinou. �

29. října oslaví 

své 90. narozeniny

náš milovaný 

tatínek, dědeček 

a pradědeček 

pan Michal
HUBINEC. 

Přejeme mu mnoho zdraví, štěstí, lásky

a děkujeme za všechno, co nám dal 

do našich životů. 

Dcery Lenka a Zdenka s rodinami 

a manželka Ludmila.

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

podkladů
Tel.: 604 265 861
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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 25. října do 8. listopadu Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124.

■ 26.10. v 19 hodin KONCERT FRANTIŠKA 
NEDVĚDA. Kino K3 Bohumín.
■ 26. - 28.10. od 8 do 18 hodin KRTEČEK BYDLÍ
V KINĚ. Interaktivní výstava seznamuje děti 
s malířem Zdeňkem Milerem a jeho nejznámější
postavičkou - krtečkem, ale i jeho kamarády. Vý-
stava je určena dětem od 3 do 9  let. Foyer kina K3
Bohumín, vstupné 20 Kč.  Výstava bude otevřena
také 3. - 4.11. od 9 do 17 hodin.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 25.10. v 19 hodin KŘIŽOVATKA SMRTI 3. Film
USA, s titulky, přístupný, 65 Kč.
■ 27. - 28.10. v 19 hodin OKAMŽIK ZLOMU. Film
USA, s titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 28.10. v 10 hodin ZA PLOTEM. Film USA, čes-
ký dabing, 50 Kč.
■ 1. - 2.11. v 19 hodin GRINDHOUSE: AUTO ZA-
BIJÁK. Film USA, s titulky, přístupný od 15 let, 65 Kč.
■ 3. - 4.11. v 19 hodin IRINA PALM. Film Bel-
gie/VB/Německo/Francie, s titulky, přístupný od
15 let , 65 Kč.
■ 4.11. v 10 hodin ARTHUR A MINIMOJOVÉ.
Animovaný film USA/Francie, český dabing, 50 Kč.
■ 6. -  7.11. v 19 hodin MEDVÍDEK. Černá kome-
die ČR, přístupný od 12 let, 75 Kč. POZOR! Kdo do
pokladny kina přinese nakresleného medvídka,
dostane k filmu od K3 balení gumových medvídků.
■ 7.11. v 9 hodin ROMING. Filmový klub. Film
ČR, přístupný, 45 Kč. 
■ 8.11. v 19 hodin ĎÁBLOVA DÍLNA. Drama
Německo/Rakousko, s titulky, přístupný od 12 let,
65 Kč. 

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 25.10. v 17 hodin IRSKEM PO STOPÁCH KEL-
TŮ. Cestopisná přednáška Jana F. Teistera 
z prázdninové cesty na »zelený ostrov«, vstupné
30 Kč, knihovna.
■ 2. - 30.11. po, út, čt, pá 9 - 12 hodin a 13 - 17
hodin PAŘÍŽ? Fotografie Barbory Pejškové-Palon-
cové, knihovna. 
■ 7.11. v 17 hodin TAJEMSTVÍ ĎÁBLOVY BIB-
LE. Záhadolog Arnošt Vašíček odhalí tajemství
Ďáblovy bible, knihovna, vstupné 30 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

■ 5.- 9.11. POHYBLIVÉ POHLEDNICE. Výstava
výtvarného oboru Základní umělecké školy Bohu-

mín Vernisáž  5. listopadu v 16.30 hodin v učebně hu-
dební nauky hlavní budovy školy, ulice Žižkova 620.
■ 1.11. v 17 hodin MÁME DOMA PUBERŤÁ-

KA... Jak jim pozorumět, jak s nimi komunikovat,
přednáška, sborový dům evangelické církve, in-
formace ☎ 736 627 503.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 31.10. v 17 hodin NEŽ PŘILETÍ ČÁP II. Beseda
s porodní asistentkou, Salón Maryška.
■ 3.11. v 16 hodin KRAJINA V NÁS A KOLEM
NÁS. Vernisáž výstavy olejů na velkých plátnech
Barbory Pejškové. Výstava potrvá do 30.11.
■ 5.11. 17 - 18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Nená-
ročné cvičení vhodné i pro seniory a méně pohyb-
livé cvičence.
■ 10.11. v 15 hodin VYTVOŘ SI ŠPERK. Tvůrčí
dílna.
■ 11.11. od 10  hodin VYTVOŘ SI ŠPERK, pokra-
čování tvůrčí dílny.

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.

■ 26.10. v 17 hodin KAFÍČKO O PÁTÉ aneb Jsem
máma… První setkání pravidelných podvečerů
určených pouze ženám, RC Slůně.
■ 31.10. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - nastřelo-
vání náušniček. Centrum Bobeš.
■ 1.11. v 10 hodin PŘEDSTAVENÍ MAŇÁSKO-
VÉHO DIVADÉLKA. RC Slůně.
■ 2.11. v 16 hodin POCHOD SVĚTÝLEK aneb
Lampiónový průvod pro malé i velké. RC Slůně.
■ 3.11. v 15 hodin JAK SE ŽIJE V ŘECKU. Cent-
rum Bobeš.
■ 5.11. v 10 hodin VAŘÍME DĚTEM NA POD-
ZIM... Jak sestavit jídelníček z podzimních suro-
vin, RC Slůně.
■ 5.11. v 16 hodin TĚHULKY, NA SLOVÍČKO. Po-
radna pro těhulky a laktační poradna, RC Slůně.
■ 6.11. v 15 hodin NĚŽNÁ NÁRUČ aneb Správná
manipulace s miminkem. RC Slůně.
■ 6.11. v 16 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ MA-
MINKY. Centrum Bobeš.
■ 6.11. v 17 hodin PRVNÍ MINUTY, HODINY 
A DNY PO PORODU. Beseda z cyklu »Čekáme
miminko«. Centrum Bobeš.
■ 7.11. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - pedikúra 
a kosmetika. Centrum Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 27.10. (a 17.11.) v 10 hodin KERAMICKÁ DÍL-
NA. � Lýdie Balcárková, 50 Kč/dítě, 100 Kč/do-
spělý.
■ 29.10. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY. � Vladimír Vyrobik.
■ 3.11. v 9 hodin BOHUMÍNSKÝ PAVOUČEK
2007. Scrabblový turnaj pro děti bohumínských
základních škol, sál DDM.
■ 3.11. v 9 hodin MARATÓN V AEROBIKU. Nultý
ročník maratónu v aerobiku pro »náctileté« dívky
a chlapce, prezentace účastníků od 8.30 hodin,
tělocvična DDM.
■ 5.11. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY. � Vladimír Vyrobik.
■ 5.11. v 19 hodin TANEČNÍ KURZY PRO DO-
SPĚLÉ PÁRY. Zahájení, celkem pět lekcí. Cena
500 korun, � Lýdie Balcárková.

SPORT

■ 25.10. v 16 hodin Sokol Bohumín B - SKK Ostra-
va D. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
■ 27.10. ve 14.30 hodin FK Bohumín A - FC Krnov.
FOTBAL - krajský přebor - muži "A", hřiště v par-
ku Petra Bezruče.
■ 30.10. v 10.30 hodin STOLNÍ TENIS. Městské
kolo pro mladší žáky a žákyně, herna stolního teni-
su TJ Bohumín v budově MěÚ.
■ 31.10. v 10.30 hodin STOLNÍ TENIS. Městské
kolo pro starší žáky a žákyně, herna stolního teni-
su TJ Bohumín v budově MěÚ.
■ 1.11. v 16 hodin Sokol Bohumín C - Sokol Staříč
A. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kuželna
TJ Sokol Bohumín.
■ 3.11. v 10 hodin Sokol Bohumín B - SKK Ostrava
B. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
V KUŽELKÁCH, kuželna TJ Sokol Bohumín.
■ 3.11. ve 14 hodin  TJ Slovan Záblatí - TJ Sokol
Hnojník. FOTBAL - 1.B tř. Sk. "C" - muži, hřiště
TJ Slovan Záblatí.
■ 3.11. ve 14 hodin Viktorie Bohumín - Baník Ry-
chvald. FOTBAL - okresní přebor - muži, hřiště
Viktorie Starý Bohumín.
■ 3.11. v 15 hodin FLOORBALOVÝ TURNAJ.
Sportcentrum Bohumín, Nerudova 1037, informa-
ce ☎ 556 557.
■ 4.11. v 14 hodin FK Bohumín B - Internacionál
Petrovice. FOTBAL - krajský přebor - muži "B",
hřiště Vrbice.
■ 6.11. v 14.30 hodin ŠACHY. Městské kolo pro
mladší i starší žáky a žákyně, dům dětí a mládeže,
� Ondřej Veselý, ☎ 596 013 131.
■ 8.11. v 16 hodin Sokol Bohumín B - VOKD Poru-
ba E. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
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Studenti letos 
starostu neporazili

Třicet gymnazistů u jednadvaceti 
šachovnic se 16. října pokoušelo porazit
prvního muže Bohumína Petra Víchu
při tradiční šachové simultánce. Šachový
maraton trval téměř tři hodiny. Starostu
se však nakonec nikomu ze studentů po-
razit nepodařilo. Černobílé partie sta-
rosty a studentů mají v Bohumíně dlou-
hou tradici a hrají se vždy jedenkrát roč-
ně na podzim. Letos to už bylo podva-
nácté. (balu)

Soutěž mladých hasičů
Do Kopytova se sjelo 18 pětičlenných družstev mladších 

i starších žáků (byla mezi nimi i děvčata) z celého okresu Kar-
viná. Děti se zápalem střílely ze vzduchovky, překonávaly
překážku po vodorovném laně, prokazovaly znalosti z požární
ochrany, ze základů topografie i z první pomoci a nakonec
uzlovaly. V kategorii mladších zvítězilo družstvo z Mostů 
u Českého Těšína (kopytovští byli třetí) a v kategorii starších
patřilo prvenství družstvu z Karviné-Hranic (domácí byli pátí).
Bohumín ještě reprezentovala omladina ze Záblatí. (zve)

Školáci změřili své síly
ve znalostech

První kolo neobvyklé soutěže zažili 16. října
bohumínští školáci. Žáci ze základních škol 
v Pudlově a Skřečoni si poradili se zeměpisnými
i dějepisnými otázkami, které prověřily jejich
všeobecný přehled. Soutěžilo se ale také v pan-
tomimě, kdy museli zahrát zadaná slova. Soupe-
ření bylo vyrovnané, z vítězství se nakonec rado-
valo skřečoňské družstvo, které získalo 20 bodů.
Jejich soupeři z pudlovské školy měli na svém
kontě jen o 3 body méně. (balu)

Cvičení kojenců a batolat
Každé úterý od 15 hodin probíhá v Mateřském centru Slůně

cvičení kojenců a batolat ve věku od 3 do 12 měsíců vedené fy-
zioterapeutkou. Napomáhá harmonickému vývoji dítěte a po-
siluje vztah maminky s dítětem a jeho imunitu. Děti se zapojují
podle vlastního tempa a velice rychle se zdokonalují v pohybo-
vých dovednostech, rozvíjejí sociální a poznávací schopnosti.
Rodiče jsou jim průvodci, doprovázející a podporující je během
citlivého prvního roku, kdy dochází k vytváření vazeb. (sem)

Foto: Lucie Balcarová

Foto: Lucie Balcarová

Foto: František Mlynkec

Foto: Foto: Lucie Semančíková


