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Několik desítek vysoko-
školských studentů ze tří
českých univerzit navštívilo
2. listopadu Bohumín. Naše
město se stalo jednou z prak-
tických ukázek inovativního
přístupu k rozvoji obce v rám-
ci Podzimní školy, kterou
připravila Ostravská univer-
zita za finanční podpory 
Evropské unie.

»Studentům jsme představili
několik lokalit Bohumína ve vzá-
jemných souvislostech. Opravené
centrum, sportovně-rekreační a-
reál za parkem Petra Bezruče,
kde vzniklo nové aquacentrum,
penzion z vodárenské věže, zimní
stadion i zábavný areál pro děti.
Ukázali jsme jim také centrum
Starého Bohumína a prohlédli si 
i lokalitu Petra Cingra, které na
svou proměnu teprve čekají. Po-
slední lokalitou byl opravený ho-
telový dům a jeho okolí, jako pří-
klad regenerace panelových síd-
liš�,« uvedla místostarostka Bo-
humína Věra Palková. 

Po praktické ukázce studen-
tům přednášela místostarostka

o managementu a řízení rozvo-
je města. Na závěr studenti
diskutovali se zástupci města. 

»Jedná se o soubor přednášek,
diskusí a exkurzí, které studenty
seznamují s problematikou regio-
nálního rozvoje z ekonomických,
kulturních, sociologických i envi-
romentálních aspektů. Studen-
tům přednášejí pedagogové ze zú-

častněných univerzit i zahraniční
odborníci. Chceme jim tak před-
stavit v praxi řízení měst a jejich
rozvoj,« uvedl jeden z organizá-
torů projektu Petr Rumpel, ve-
doucí katedry sociální geogra-
fie a regionálního rozvoje 
Ostravské univerzity. 

Podzimní škola regionálního
rozvoje zprostředkovává stu-

dentům poznatky o aktuálních
procesech rozvoje v regionech
a městech, o problémech řízení
rozvoje města z pohledu strate-
gie, finančního a ekonomic-
kého rozvoje, architektonicko-
urbanistických problémů, 
územních a regulačních plánů
či generelů. 

Lucie BALCAROVÁ

Naše město studijním vzorem vysokým školám

▲ Studenty přednáška v prostorách naší radnice zaujala. Foto: Lucie Balcarová

Od listopadu se rozšíří možnosti parkování v blízkosti centra a nedaleko vlakového nádraží. Přes
ulici naproti parkovišti u Policie ČR vyrostla nová odstavná plocha, která nabídne parkování 87
automobilům. Součástí parkoviště je také nová zeleň, veřejné osvětlení a kamerový systém. (frk)

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Jednání zastupitelstva
města proběhne 14. listo-
padu od 13 hodin ve velké
zasedací síni radnice číslo
dveří 230. Na programu
bude například:
● aktualizace strategického

plánu rozvoje města,
● rozpočet města,
● změna č. 5 územního

plánu města Bohumína,
● prodej skládky TKO.

Zasedání zastupitelstva
města vysílá T.I.K. živě 
s reprízami 16. a 19. listopa-
du, vždy v 17 hodin. (red)

Foto: František Krejzek
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ptáte se

Grüner Baum bude opět reprezentativní

● Platba nájemného
převodem z účtu
Z dotazů internetové rub-

riky Ptejte se vybíráme: Ja-
kým způsobem (účet, údaje...)
mohu zaplatit nájemné za měst-
ský byt převodem z účtu?

Nájemné za městský byt 
v Bohumíně je možno platit
převodem na účet města č.
1721640379/0800. Pro identi-
fikaci platby nájemník vždy 
uvádí variabilní symbol bytu,
popřípadě číslo popisné a číslo
bytu, za který je platba zasílá-
na. Variabilní symbol je uve-
den v evidenčním listu bytu.
Má-li však nájemník pro plat-
bu nájemného zřízen na svém
účtě trvalý příkaz, musí částku
nájemného změnit při každé
změně výše předpisu nájem-
ného. Proto je nejjednodušší 
a z naší strany nejčastěji navr-
hovaný způsob placení nájem-
ného prostřednictvím SIPO
(inkaso), kdy se nájemci pro-
vádí veškeré změny automa-
ticky a bez poplatků v peněž-
ním ústavu. Navíc má v jedné
složence zahrnuty i ostatní
platby (například elektrická 
energie, plyn, televize, rozhlas).

Petra MUSILOVÁ, 
majetkový odbor

Dnešní budova Národní-
ho domu ve Starém Bohu-
míně byla postavena na mís-
tě bývalého zájezdního hos-
tince Grüner Baum (Zelený
strom). Ten stál na starobo-
humínském náměstí již v 17.
století. První zmínka je z ro-
ku 1684 ve smlouvě o jeho
prodeji Fridrichu Stenber-
govi. 

V roce 1845 ho nahradila
stavba hostince a v roce 1907
byla vypsána soutěž na výstav-
bu nového reprezentativního
hotelu. V jižním křídle, podél
ulice k hraničnímu přechodu,
byly umístěny hostinské poko-
je s ústředním topením, v hlav-
ním traktu, ze strany od ná-
městí, byly v přízemí situovány
moderní restaurační a kavá-

renské prostory. Nad nimi, 
v prvním patře, navrhl archi-
tekt Siegfrid Kramer slavnostní
divadelní sál.

V současné době je Národní
dům v majetku města a probí-

há výběrové řízení na projek-
tovou dokumentaci. Příprava
rekonstrukce zabere jistě celý
příští rok. A jestli město získá
na opravy dotace z Evropské
unie, můžeme první stavbaře 

v Národním domě očekávat 
v průběhu roku 2009.

V přízemí bude znovu otev-
řena restaurace s kuchyní, bu-
de zachován i sál v prvním
patře. Národní dům v budouc-
nu poskytne i ubytování. Po
dokončení bychom zde mohli
najít také informační centrum
a prostory pro společenské 
a kulturní akce typu výstav,
komorních koncertů, spole-
čenských setkání a další.

Na naši výzvu k zaslání his-
torických fotografií Národní-
ho domu ve Starém Bohumí-
ně byly na radnici doručeny
fotografie, z nichž některé jsou
známé a často publikované.
Některé ale ukazují zcela ne-
obvyklé pohledy na budovu,
které bohumíňáci neřeknou ji-
nak než »Pod zeleným«, v do-
bě její největší slávy. (frk)

▲ Hotel na dobové pohlednici z roku 1910 z archivu Jiřího Spáčila.

Kaple ve Starém Bohumíně
se otevřela veřejnosti

V posledních dnech uplynulého měsíce
probíhaly ve filiální kapli Všech svatých ve
Starém Bohumíně přípravy na její otevření. 

Město nechalo u uměleckého kováře vyrobit
ozdobnou mříž, která byla umístěna před vcho-
dové dveře do kaple. Zabrání vstupu do interié-
ru, ale umožní otevření hlavních dveří a nahléd-
nutí dovnitř. Interiér byl znovu vymalován s vý-
jimkou prostor, jejichž úpravu si památkáři vy-
mínili provést restaurátorskou firmou. Poslední
úpravy interiéru starobohumínské kaple zachy-
til objektiv Františka Krejzka.

Takto připravená kaple přijala zpět do svých
prostor také některé původní vybavení a v pátek
2. listopadu, v den Památky zesnulých, se po le-
tech otevřela veřejnosti. Zda budou v kapli pří-
ležitostně slouženy mše nebo jiné církevní obřa-
dy dosud není s farností dohodnuto. (frk)

»Kameru jsme nainstalovali na
roh domu sousedícího s právě bu-
dovaným parkovištěm u nádraží
Českých drah. Kamera se otáčí 
o 360 stupňů a její objektiv tak
může zachytit také dění na par-
kovišti před obvodním oddělením

Policie České republiky a na části
Masarykovy ulice,« uvedl zástup-
ce velitele za městské policie
Roman Honysz. Pořízení ka-
mery přišlo na 190 tisíc korun.
Město na ni získalo dotaci 
z programu prevence krimina-

lity. Počet kamer ve městě se
tak vyšplhal na čtrnáct. Větši-
na z nich se nachází v centru
Nového Bohumína. Další tři
statické kamery mají strážníci
v budově radnice a v objektu
města na náměstí Budoucnos-
ti. Vloni odhalila městská 
policie díky kamerovému
systému téměř 900 přestupků.

Lukáš KANIA

Městská policie má další kameru 
Kamerový systém bohumínských městských strážníků má

nový přírůstek. Policisté před několika dny uvedli do provo-
zu novou kameru, která sleduje další část Nového Bohumína.
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● Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 38, 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,18 m2, pro
výpočet nájemného 28,86 m2.
Prohlídka 8. listopadu od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
12. listopadu v 16 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 44, 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,18 m2, pro
výpočet nájemného 28,86 m2.
Prohlídka 15. listopadu od 

8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 19. listopadu v 16 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1145, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 2, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 65,79 m2, pro
výpočet nájemného 63,17 m2.
Prohlídka 22. listopadu od 11
do 11.30 hodin. Licitace se ko-
ná 26. listopadu v 16 hodin.

Bližší informace získáte na
odboru majetkovém, telefo-
nicky na čísle 596 092 199.

(vach)

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

Licitace městských bytů

Vlakové nádraží v Bohu-
míně získalo hned v prvním
ročníku nové soutěže o nej-
krásnější nádraží České re-
publiky 2007 cenné vavříny. 

Starosta Bohumína a sená-
tor Petr Vícha převzal spolu
s bohumínskými zástupci sta-
nice na pražském Masarykově
nádraží zvláštní ocenění za
kvalitní a citlivé provedení re-
konstrukce, za aktivní přístup
města a za příkladnou péči za-
městnanců o »své« nádraží. Ze
zvláštního ocenění se kromě
Bohumína radovala také nád-
raží ve Smiřících a Děčíně.
Nejkrásnějším nádražím se

stala železniční stanice v Ost-
roměři na Královéhradecku.

V letech 2003 až 2006 došlo
k tzv. optimalizaci železniční-
ho uzlu Bohumín za téměř 2,6
miliardy korun, díky které 
se bohumínské nádraží stalo
se svým technickým zázemím
jedním z nejmodernějších 
v naší republice. 

Cílem pořadatelů soutěže,
které se letos zúčastnila téměř
dvacítka nádražních stanic, je
oživit zájem veřejnosti o jed-
notlivá nádraží, která jsou dů-
ležitými vstupními branami do
města a vesnic. 

Lucie BALCAROVÁ

Bohumín uspěl v soutěži o nejkrásnější nádraží

▲ Starosta Petr Vícha a zástupce Českých drah Jaromír Nikel při 
přebírání ocenění v soutěži. Foto: Lucie Balcarová

Město bude ještě zelenější

Okolo budovy kina K3, při
vjezdu na nové parkoviště 
u Českých drah, na Kostelní
ulici, všude tam se v posled-
ních dnech objevily nové stro-
my. Výsadba zachovává pů-
vodní umístění, ale volí také

nová stanoviště. Centrum je
účelově ozeleňováno podob-
nými typy stromů, které jsou
vhodné do městské zástavby.
Kolem kina bylo vysázeno de-
vět nových stromů, u parko-
viště šest. (frk)

Dotazy občanů se často týkají městských bytů: Mohu se zú-
častnit licitace městského bytu v případě, že nyní bydlím se svým
manželem v bytě družstevním, který patří jemu a budeme se rozvá-
dět? Jestliže ano, v jaké výši se přibližně pohybuje nájem bytu?

Bohužel, podle stávajících
přísných zásad se licitace o měst-
ský byt zúčastnit nemůžete. 
V případě jeho vylicitování se
totiž nájemcem městského by-

Kdo se může zúčastnit licitace městského bytu?

tu stáváte jak
vy, tak i váš
manžel, i když jste v rozvodo-
vém řízení. To platí do doby
pravomocného rozsudku o roz-

vodu manželství. Proto nespl-
ňujete zásady pro sjednávání
nájemních smluv tím, že máte
(stále ještě jako manželé) sjed-

nanou nájem-
ní smlouvu 
u jiného byto-

vého fondu, ve vašem případě
družstevním. Výše čistého ná-
jemného bez služeb se u měst-

ptáte se

ského bytu vypočítá součinem
vámi nabízené částky za metr
čtvereční a plochou pro výpo-
čet nájemného. U každého by-
tu k licitaci je velikost této plo-
chy uvedena. Výše nájemného
záleží tedy na velikosti bytu 
a vámi nabízené částce. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

... dnem 31.12.2007 končí plat-
nost řidičských průkazů vyda-

ných do 31.12.1993? Žádost o jejich výměnu lze podat na odboru
dopravy MěÚ Bohumín, dv. č. 109. Podle zákon se výměna »řidi-
čáku« provádí bezplatně. (red) 

víte, že...
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Kruhový objezd u Billy má zpoždění

▲ I přes zhruba měsíční zpoždění se již kruhový objezd rýsuje. Průjezdu touto křižovatkou se však, pokud mů-
žete, raději vyhněte. Foto: František Krejzek

20.11., 26.11., 3.12., 14.12. ulice
Mládežnická, Myslivecká, čísla popisná
538, 444, 23, 584, 631 - 624, 603, 93,
667, 655, 661, 680, 653, 675, 658, 657,
660, 604 - 607, 758, 708, 78, 539.

20.11., 23.11., 14.12. ulice Mládežnic-
ká, 1. máje, Míru, čísla popisná 134, 193 -
194, 220, 247, 117, 178, 133 174, 206, 494,
145, 135, 142, 720, 717, 718, 514, 480,
703, 520, 519, 741, 143, 203, 260, 155,
204, 42, 447, 403, 258, 259, 291, 391,
404, 487, 755, 565, 390, 331, 299, 311,
310, 320, 402, 449, 515, 430, 345, 333,
339, 580, 468, 591, 738, 319, 474, 309.

16.11., 22.11., 28.11., 30.11., 4.12.,
13.12. ulice Myslivecká, Dělnická, čísla
popisná 539, 767, 567, 548, 457, 602,
473, 284, 154, 103, 766, 32,709, 654,
659, 652, 73, 568, 710, 566, 387, 270,
358, 560, 579, 234, 236, 235, 229, 228,
742, 578, 208, 237, 218, 261, 679, 502,
490, 506, 505, 221, 241, 678, 534, 192,
240.

16.11., 22.11., 28.11. ulice Myslivecká,
Rychvaldská, čísla popisná 32, 592, 695,
98, 531, 577, 532, 257, 258, 443, 283,
762, 576, 530, 285, 533, 161, 162, 330,
393, 14.

14.12. ulice Dělnická, čísla popisná 72,
30, 521 - 523, 510, tři objekty na konci ulice.

29.11. ulice Dělnická, Zátiší, čísla po-
pisná 617, 43, 280, 651, 200, 726, 725,
295, 650, 649, 585, 294, 208, 177, 240,
711, 590, 75, 286, 670, 646, 673, 745 -
746, 748 - 750, 697 - 702, 730 - 733.

27.11., 12.12. ulice Dělnická, Zátiší,
čísla popisná 617, 43, 280, 651, 200, 726,
725, 295, 650, 649, 585, 294, 208, 177,
240, 711, 590, 75, 286, 670, 646, 673.

21.11., 14.12. ulice Dělnická, Zátiší,
Blatná, čísla popisná 617, 43, 280, 651,
200, 726, 725, 295, 650, 649, 585, 294,
208, 711, 590, 75, 286, 670, 646, 673, 495,
638, 643, 704,639, 640, 641, 642, 537,
721, 67, 669, 79, 644, 645, 126, 647, 608,
536, 554, 771, 50, čerpací stanice. (red)

V závěru roku budou bez proudu ve Skřečoni
Přerušení dodávky elektrického proudu se v následujících termínech dotkne ten-

tokrát městské části Skřečoň. Odstávka bude probíhat vždy od 7.30 do 15.30 hodin
a týká se těchto ulic:

Výstavba kruhového ob-
jezdu u Billy je v současné
době dopravní stavbou, kte-
rá v Bohumíně nejvíce zatě-
žuje řidiče a tím přináší i ne-
malé dopravní komplikace.
Kvůli své poloze a také kvůli
procházejícím sítím je pře-
stavba křižovatky velmi kom-
plikovaná. 

Při přípravě projektu bohu-
žel nebylo možné zjistit všech-
ny »nástrahy«, s nimiž se zho-
tovitel v současné době potý-
ká. Na staveništi zároveň pra-
cuje hned několik firem najed-
nou (ODS - Dopravní stavby,
Eltom, Vodostav Ostrava, El-
spol Gatnar a další), které, jak
ukázaly naše kontroly, ne vždy
plně spolupracují. Proto i po-
žadavky na dopravní značení,
které mají korespondovat s ak-
tuálně potřebnými pracemi, je
nutno řešit ve spolupráci s vý-
še zmíněnými účastníky velice
rychle. Proto se může v někte-
rých fázích stavby stát, že pro-
jíždějící řidiči nebudou v před-
stihu informováni o aktuální
možnosti směrů průjezdů tou-
to křižovatkou. V současné
době je po upozornění řidičů
omezení průjezdu tímto roze-
stavěným kruhovým objezdem
avizováno dopravními značka-
mi již na předchozích křižovat-
kách. Přechodné dopravní
značení na místních komuni-

kacích a na sil-
nicích II. a III.
třídy, na níž
leží i budovaný kruhový ob-
jezd, stanovuje po předchozí
žádosti zhotovitele stavby 
(v tomto případě je to firma
ODS - Dopravní stavby) od-
bor dopravy, jako orgán státní
správy, a to podle zákona č.
361/2000 Sb. a po vyjádření
dopravního inspektorátu poli-
cie ČR. Dopravní značení je
koncipováno pro co nejbez-
pečnější průjezd stavbou, což
také žádá i jeho dodržování

projíždějícími
řidiči. Průjezd
automobilů

přes staveniště budoucí kru-
hové křižovatky sledují i bohu-
mínští strážníci. Pokud tedy
dojde na stavbě k vážnější do-
pravní kolizní situaci, pomáha-
jí strážníci s řízením dopravy.

Za nedostatky, které vznikají
při výstavbě kruhového objez-
du v centru Bohumína, se
všem řidičům omlouváme 
a současně je žádáme o trpěli-
vost a shovívavost při budová-
ní první kruhové křižovatky 

v centru města. Stavba je fi-

nancována z rozpočtu Morav-

skoslezského kraje prostřed-

nictvím Správy silnic Morav-

skoslezského kraje, střediska

Karviná a částečně i z rozpočtu

města Bohumína. Přijde na 12

milionů korun, 10 milionů za-

platí kraj, město Bohumín při-

spěje 2 miliony korun na vý-

stavbu cyklostezek a chodníků

v blízkosti křižovatky a přelož-

ku veřejného osvětlení.

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

aktuálně
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▲Ze� v Pudlově byla svědkem nacistické ukrutnosti. Foto: František Krejzek

cátém čtvrtém roce opouštěli, odváželi je do
Osvětimi k likvidaci zcela vyčerpané. Tyto
vzpomínky ve mně zanechaly hluboké stopy.

Po Židech do tábora vozili sovětské zajatce.
Budovali železniční spojku z Polska na Ostra-
vu pro přepravu surovin a materiálů. Ani 
k těm se nemohli obyvatelé okolních domů při-
blížit. Nechali je stát v mraze tak dlouho, do-
kud nepadli na zem mrtví. Jednou jsem slyšel
před domem sténání. Uviděl jsem ruského 
zajatce, který leží v kaluži krve a naříká. Při-
stoupil k němu obrovitý Němec a v jeho krvi
začal botou míchat. Přitom držel nějaké jídlo 
v ruce a žvýkal. Když jsem to viděl, udělalo se
mi zle a omdlel jsem. Paní Linzerová zavolala
maminku, aby si mě odnesla do bytu.«

obehnán plotem a nikdo se nesměl k táboru
přiblížit. V kruté zimě přistálo za lágrem po-
rouchané letadlo. Němci vyhnali Židy na boso
v dřevácích do mrazu a všichni museli ušlapá-
vat rozjezdovou dráhu, aby po opravě mohlo
letadlo vzlétnout. Lidé tam padali zmrzlí, vysí-
lení. Vězni ze země vykopávali nevybuchlou
munici, aby ji pyrotechnici následně zlikvido-
vali. Pro dozorce nebyl život vězně ničím. 

Jedné noci se tábor vyprázdnil a ráno po Ži-
dech nebyla ani památka. Když tábor ve čtyři-

Bydlel v domě číslo 174 na Lounech, ve
druhém cihlovém domě směrem od Bohu-
mína. Nedaleko odtud stál tábor, kde
Němci soustře�ovali české a polské Židy
před odsunem do Osvětimi. Plný vzpomí-
nek vypráví Zdeněk Zúfalý o svých otřes-
ných zážitcích.

»Na zevním nádraží, jak se říkalo prostoru
dnešních Loun, na konci kamenné zdi stál
lágr. Nejprve tam byli Židé. Byl rok 1943. By-
lo mi deset let. Když jsem nedaleko odtud pásal
kozy, viděl jsem, jak s nimi Němci zacházeli.

Židé chodili v doprovodu hlídky do našich
baráků pro vodu. Obyvatelé domů jim jakoby
náhodou stavěli na třetí schod do sklepa bram-
bory uvařené ve slupce. Jako že se tam chladí.
Byl jsem právě ve sklepě pro uhlí, když přišli
Židé pro vodu. Jeden z nich se pomalu sehnul,
aby si z hrnce jeden brambor odnesl. Němec 
k němu přistoupil, přiložil mu hlaveň pistole ke
spánku a zmáčkl spouš�. Za jeden jediný
brambor - smrt. Do konce života se nezbavím
hrůzných obrazů, které se mi od toho okamži-
ku usadily v hlavě. Stále vidím toho padajícího
člověka a tu krev. Byl to pro mne obrovský
šok. Ten výjev se mi zjevuje v noci. Mým kré-
dem se stalo: Nikdy se nesmíš dopustit zločinu,
nikdy si nesmíš připustit nenávist k lidem, ni-
kdy nesmíš připustit, abys dělal rozdíly mezi
lidmi různých ras a vyznání. Každý člověk má
právo na život.

Kamená ze�, která dodnes podél tratě 
v Lounech stojí, byla svědkem bezcitného za-
cházení fašistů s Židy. Postavili si je jako terče
na ze� a pak do nich pro zábavu stříleli. Mrtví
padali dolů. V táboře byly čtyři dřevěné bará-
ky a zděná budova pro ostrahu. Tábor byl 

Nesnáším pohrdání lidským životem
Ve sdělovacích prostředcích jsme v poslední době svědky diskuze o pochodu čes-

kých nacionalistů, kteří svou akci naplánovali na den, kterému se říká Křišťálová
noc. Z 9. na 10. listopadu 1938 vypukl v Německu protižidovský pogrom, který 
pokračoval deportací polských Židů z Německa do Polska. Naše noviny objevily pa-
mětníka odsunu Židů z území Československa v letech 1943 - 1945. Zdeňku Zúfalé-
mu bylo v roce 1943 deset let, když prožil nejhorší okamžiky svého života. 

ž ivé vzpomínky

Nakonec přišli do tábora angličtí zajatci.
K těmto zajatcům lidé mohli chodit a ko-
munikovat s nimi. Angličanům chutnal
kukuřičný chléb a kluci ho s nimi vyměňo-
vali za kávu, čokoládu a sušenky, které
měli zajatci od Červeného kříže. Pamětník
vypráví dále:

»Angličané měli naprostou volnost. Dokon-
ce tam hráli divadlo. Když 24. dubna 1945
odcházeli, dostal jsem od jednoho zajatce
modlitební knížku v angličtině. Dodneška ji 
uchovávám jako památku. Jakmile tábor zů-
stal opuštěn, my tři kluci jsme tam vše začali
prohledávat, hledali jsme míče, boxerky a šat-
stvo. O nic jiného jsme neměli zájem. Mé prv-
ní šaty mi maminka přešila z anglické unifor-
my. Jako desetiletý jsem si kladl otázku, proč
někdo může vše a jiný má jenom smrt a utrpe-
ní. Maminka se o tom se mnou nechtěla bavit,
začal jsem o tom později přemýšlet sám. Vždy�
přece každý člověk na světě má svou hodnotu
a nikdo nemá právo mu ji brát.«

Připravil František KREJZEK

▲ Tuto anglicky psanou bibli dostal Zdeněk
Zúfalý v roce 1945 od jednoho ze zajatců.

fakta −  č ís la

● První zmínka o Židech, kteří trvale žili na 
území bohumínského panství, pochází ze 17.
století. Dochovala se i jména a data. 

● V archivech se podařilo vyhledat jmenné se-
znamy bohumínských Židů deportovaných nacis-
ty do koncentračních táborů.

● Do německé okupace žilo v Bohumíně ko-
lem 600 Židů. Novobohumínský židovský hřbi-
tov není jediným místem, kde byli pohřbíváni.
Také na starobohumínském hřbitově je dodnes
možné najít poslední dva nebo tři židovské ná-
hrobky. Hřbitov na Nerudově ulici však byl pů-
vodně židovským hřbitovem a současná modli-
tebna adventistů sedmého dne až do II. světové
války sloužila jako židovská márnice. (tei)
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Hrobka významné osobnosti nechátrá

▲ Členové občanského sdružení Přátel bohumínské historie pomohli dodat hrobce opět důstojný vzhled. 
Foto: Radomír Faja

Právník, komunální poli-
tik a poslanec slezského zem-
ského sněmu Karl Ott se za-
psal do dějin Starého Bohu-
mína jako významný starosta
v letech 1902 až 1920 a v le-
tech 1926 až 1927. Jeho zá-
sluhou vzniklo ve Starém
Bohumíně mnoho staveb 
a zasloužil se o rozvoj zdejší
infrastruktury.

Stál u založení nemocnice,
městského koupaliště, hotelu
Zelený strom a dalších. Díky
Karlu Ottovi bylo ve městě vy-
budováno plynové veřejné 
osvětlení nebo zprovozněn
první úsek městské koňské
tramvaje.

Jeho památku připomíná
hrobka na starobohumínském
hřbitově, kterou město v letoš-
ním roce nechalo opravit. Vel-
kou zásluhu na tom má také
občanské sdružení Přátel bo-
humínské historie, které se po-
dílelo přímo na provádění oprav.

Bronzová busta, která pů-

vodně byla součástí hrobky, již

před léty zmizela. Město ne-

chalo v roce 2003 na náhro-

bek přenést fotografii Karla

Otta a letos financovalo umís-

tění nápisu na desce. Členové

občanského sdružení opravili

celou spodní část hrobky. Dnes

je tento kout hřbitova znovu

důstojným připomenutím vý-

znamné osobnosti, čestného

občana Starého Bohumína Kar-
la Franze Johanna Otta, který
zemřel v roce 1934. O hrobku
se jako dosud bude starat město.

Pavel KLIMOVIČ, vedoucí 
odboru životního prostředí a služeb

Tamní rybáři se rozhodli, že
postupně vypustí svých osm
rybníků. Jakmile začala hladi-
ny vody klesat, objevily se dva
utopené automobily značky
Škoda Favorit. »Vozidla se pře-
kvapeným rybářům objevila po
vypouštění první ze soustavy osmi
vodních nádrží. Ve druhé se ne-
objevil žádný plechový ›kapřík‹,
ve třetím rybníce již vykoukla
střecha formana, ale ten přijde na
řadu až za několik dní. Žádná tě-

la hasiči v autech nenašli,« uvedl
k zásahu tiskový mluvčí Mo-
ravskoslezských hasičů Petr
Kůdela. Upřesnil, že první dvě
utopená vozidla se již podařilo
dostat na břeh pomocí navijá-
ku na hasičském vozidle. »Taž-
né lano dopravil k automobilům
člen bohumínského hasičského
záchranného sboru, který byl 
oděn do speciálního nepromoka-
vého obleku,« doplnil Kůdela.

Lukáš KANIA 

Hasiči na netradičním lovu

Bohumínští profesionální hasiči zasahovali 2. listopadu 
u netradičního případu v sousedním Rychvaldu. 

Foto: archiv Hasičského záchranného sboru MSK

Odpovídá Pavel Klimovič,
vedoucí odboru životního pro-
středí a služeb: »Parkoviště 
u základní umělecké školy je 
v podstatě provizorium a nejedná
se o oficiální parkovací plochu.
Podle současných norem by ofici-
ální parkoviště o této kapacitě
muselo mít i lapol (odlučovač
ropných látek) a na jeho úpravu

by proto musel být projekt. Pů-
vodně je plocha vedena jako ›pro-
luka‹. Nově je však toto pro-
stranství navrženo jako parkoviš-
tě, a proto je v seznamu investič-
ních akcí pro příští léta. O kon-
krétním termínu rozhoduje rada
a zastupitelstvo města. V násle-
dujících dvou letech se však s jeho
vybudováním nepočítá.

Parkoviště nejdříve v roce 2010
»Kdy se opraví parkoviště u hudební školy na Štefánikově ulici?

Povrch je samý kámen, ničí se pneumatiky a spodky vozů.«, ptá se
občan prostřednictvím internetové rubriky Ptejte se.

Bavič Josef Dvořák bude v Bohumíně
Jak je možné klasické dílo Kajetána Tyla přepracovat

do nového a recesistického kabátu, předvede v Bohumí-
ně Josef Dvořák a jeho divadlo. 

Ve středu 21. listopadu od 19 hodin uvede v sále kina K3
Bohumín se svým divadlem hru Strakonický dudák aneb Co
by bylo, kdyby… Návštěvníci představení ho mohou vidět
hned v trojroli, zahraje si Kalafunu, Vocilku a Trnku. Letos 
uplyne už 160 let od prvního představení původního zpraco-
vání hry Strakonický dudák - hrálo se 21. listopadu 1847.

Vstupenky na divadelní představení si můžete zakoupit 
v předprodeji v kině, v knihovně a v infocentru MěÚ. Cena
vstupného se pohybuje od 180 do 260 korun. (kab)
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● Co vás přesvědčilo pro práci 
v zastupitelstvu?  
Abych se přiznal, po skon-

čení minulého volebního ob-
dobí jsem přemýšlel, zda mám
v práci zastupitele pokračovat,
protože mé časové možnosti
jsou vzhledem k zaměstnání 
omezené. Když ale přišla na-
bídka pokračovat v týmu lidí,
který se, podle mého názoru,
stará o město perfektně, tak
jsem ji po zralé úvaze přijal.
Měl jsem pocit, že při svém
předešlém čtyřletém období
jsem byl u toho, když se rozdě-
lalo hodně práce, a já mám ve
zvyku věci dotahovat do konce.
Proto jsem kandidoval znovu.

● Prosazujete v zastupitelstvu 
raději své vlastní názory 
nebo diskutujete o svých 
rozhodnutích s přáteli?
Nejsem sólový hráč. Platí to

pro osobní život i práci zastu-
pitele. Chci naslouchat lidem,
umím přijmout názor okolí,
ale když jsem přesvědčen o své
pravdě, stojím si za ní. Pokud
jsem schopen hovořit fundo-
vaně, rád veškerou městskou
problematiku vysvětlím i lidem
v okolí. Nikdo nemá patent na
rozum, proto je komunikace 
s lidmi podle mě důležitá.

● Která oblast komunální politiky
vám je nejbližší a co se vám v ní
povedlo?
Nejblíže mám k oblasti spor-

tu, proto jsem i předsedou ko-
mise sportu. Co se nám poved-
lo musejí posoudit jiní. Pracu-
jeme na nových zásadách pro
poskytování financí z městské-
ho rozpočtu pro sportovní od-
díly a kluby, 
a doufám, že
ve spolupráci 
s komisí sportu a odborem
školství, kultury a sportu bu-
dou nové zásady jednodušší 
i spravedlivější.

● Souvisí práce zastupitele 
s vaší profesí nebo koníčkem?
Vzhledem k tomu, že se te�

nově zabývám public relation,
marketingem a komunikací,
tak jsou to i oblasti, ve kterých
dělá hodně kvalitní práci i na-
še město. Myslím, že celková
informovanost občanů je na
výborné úrovni. Mou domé-
nou je sport - ani v této oblasti
na tom Bohumín není špatně.

● Do které oblasti městského 
rozpočtu by se, podle vašeho
názoru, mělo více investovat 
a kde byste hledal zdroje? 
Neinvestuje se vůbec málo.

Samozřejmě bychom mohli

ještě více zvelebovat městské
byty, další prostředky by měly
plynout do infrastruktury a po-
dobně, přesto hledat zdroje
jinde není snadné. V dnešní
době je moderní říkat, že zdro-
je skýtá Evropská unie, ale já 
i díky práci pro město vím, jak
složité je na tyto prostředky
dosáhnout. Naštěstí má Bohu-
mín zastoupení v Poslanecké
sněmovně i Senátu...

● Co vám v poslední době udělalo
největší radost, jaký cíl si 
kladete do následujícího roku?
Člověk se musí umět rado-

vat z maličkostí, a protože já
jsem životní
optimista, tak
mám radost co

chvíli. Nic konkrétního si ne-
vybavím. Cíle do příštího ro-
ku? Já vždycky říkám, že nemá
cenu si dávat žádná novoroční
předsevzetí. Když něčeho chci
dosáhnout, tak za tím jdu, 
a fakt, že se změnil rok v ka-
lendáři, na to nemá vliv. Proto
si cíle nikdy nedávám.

● Máte svůj »návod«, jak udělat
naše město ještě příjemnějším,
bezpečnějším, hezčím?
Necítím se být tím, kdo by

měl ostatním radit. Na druhou
stranu bych byl určitě raději,
pokud bychom k sobě byli ve
městě tolerantnější. Nemyslím
obyvatele, kteří se nechtějí ří-
dit zásadami a konvencemi,
jež v Bohumíně platí, u těch
musíme i nadále uplatňovat
politiku nulové tolerance. Mám

Když něčeho chci dosáhnout, tak za tím jdu
Na slovíčko se zastupitelem a radním Igorem Bruzlem

Dlouholetý sportovní redaktor deníku Právo a zcela čerstvý
manažer pro komunikaci a vnější vztahy FC Baník Ostrava
Igor Bruzl je v zastupitelstvu města již druhé volební období.
Stejně dlouho je i v radě města. Jeho pracovním krédem je,
aby se Bohumín stal městem, které žije. Ve svých jednatřiceti
letech je nejmladším zastupitelem. 

na mysli nás, obyčejné občany
města. Přijde mi, že jsme k so-
bě navzájem málo tolerantní,
a kdyby se to zlepšilo, žilo by
se nám v Bohumíně ještě lépe.

● Za několik dnů se otevře úsek
dálnice D47 z Ostravy do Bo-
humína. Přivede po konečném
napojení na dálniční sí� našemu
městu pozitiva nebo negativa?
Věřím, že to budou samá po-

zitiva a sociální jistoty. Dokud
dálnice nebude v provozu celá,
asi neustoupí dopravní problé-
my ve městě, přesto si myslím,
že tato stavba Bohumínu může
jen prospět. Být posledním měs-
tem před hranicemi s Polskem
logicky musí znamenat přísun
kapitálu. Věřím, že v Bohumí-
ně se bude rozvíjet podnikání,
což by mělo vést ještě k další-
mu snižování nezaměstnanos-
ti. A s tím by logicky měla růst
i životní úroveň občanů. Je
nám tady dobře a jsem pře-
svědčen, že bude ještě lépe.

Připravil František KREJZEK

rozhovor

V Kopřivnici vyvrcholil ve dnech 20.
a 21. října jedenáctý ročník mezinárod-
ního festivalu regionálních televizí Kaf-
ka. Mezi osmadvaceti přihlášenými stu-
dii z České a Slovenské republiky měl
své zastoupení také Bohumín. 

Videostudio TV Marko, servisní organi-
zace Televizního informačního kanálu Bo-
humín, si z festivalu přivezlo čtyři ocenění
v pěti vyhlášených kategoriích. V katego-
rii zpravodajství TV Marko bodovalo se 
Zpravodajstvím Televizního informačního
kanálu Bohumín, za které získalo druhé
místo. V reklamě se studio ucházelo o pří-

zeň poroty komerčním spotem nejmeno-
vané cestovní kanceláře, která vedle gra-
fické stránky zaujala také hranou částí.
Spot získal od poroty druhé místo. Pomy-
slný bronz si bohumínští odvezli za publi-
cistickou reportáž na téma »Jak se žije ma-
minkám s kočárky«. Čtvrtým oceněním
bylo čestné uznání poroty v kategorii 
umělecký dokument věnovaný bohumín-
ským meandrům řeky Odry. 

Za jedenáct let existence festivalu se jej
zúčastnilo 111 televizních stanic a studií 
z České i Slovenské republiky. 

Lukáš KANIA, T.I.K. Bohumín

Do Bohumína dolétly čtyři ceny televizní Kafky

Foto: František Krejzek



15. listopadu slaví Karel KOTULA
z Domova 

jistoty kulaté
65. narozeniny.

Vše nejlepší 
do dalších let
přejí ze srdce

klienti 
a zaměstnanci

domova.

S novým zákonem o sociálních službách nastaly změny v jejich poskytování.
Mezi jinými úpravami byly stávající organizace registrovány v novém členění
na domovy pro seniory, pro matky s dětmi, domovy pro děti a další typy. Od
počátku letošního roku nese Domov důchodců ve Starém Bohumíně, jeho
další část v bývalých kasárnách a ústav za parkem nový název. O práci v této
organizaci hovoříme s ředitelkou Domova Jistoty Marií Neudertovou.

8 Sociální služby ve městě číslo 20/2007

ganizace má registraci na po-
skytování služeb klientům od
šedesáti pěti let. Tady je první
změna. Mohli jsme přijímat 
i mladší klienty, nebo� důcho-
dový věk nastává u mnohých
dříve. Te� už to není možné.
Přihlásili jsme se ke službě,
která poskytuje sociální péči
seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost,
zejména z dů-
vodu věku, 
a proto potřebují pravidelnou
dopomoc při základních život-
ních úkonech. Pro klienty 
s potřebou trvalé speciální
zdravotní péče nejsme zaříze-
ni.  Nesuplujeme ani zařízení
azylového typu. 

Další registraci máme na pé-
či o chronicky duševně nemoc-
né s věkovou hranicí od osm-
nácti let bez horního omezení.

● Vaše péče není bezplatná. 
Klient musí mít vlastní příjem,
penzi, aby si mohl pobyt 
v Domově jistoty dovolit?
Není to nezbytnou podmín-

kou. Každoročně žádáme o do-
taci na krajském úřadu a na

ministerstvu práce a sociál-
ních věcí. V požadavcích zo-
hledňujeme i případy klientů,
kteří svými finančními příjmy
nejsou schopni pokrýt náklady
na péči. I podle těchto kritérií
jsou dotace přidělovány.

● A jaká je kvalita služeb, 
které poskytujete klientům?

V minulých
letech proved-
lo město velké 

úpravy v interiéru budovy, ví-
celůžkové pokoje přebudovalo
na dvoulůžkové s vlastním pří-
slušenstvím, vybudoval se zde
velký lůžkový výtah. Požada-
vek na jednolůžkové pokoje
nemůžeme všem splnit. 

● Jakým způsobem se »přiděluje«
místo ve vašem zařízení?
Doba, kdy místo přiděloval

krajský úřad, je už pryč. S uži-
vatelem uzavíráme smlouvu 
o poskytnutí služby, jejíž sou-
částí je také individuální plán
péče. Je postaven podle kon-
krétních potřeb klienta. Zahr-
nuje kromě ubytování také mož-
nost stravování, praní, uklíze-
ní, podávání léků, pomoc při
osobní hygieně a podobně. Žá-
dosti se podávají přímo u nás.

● Jak komunikujete s okolním
světem? 
Spolupracujeme s mnoha

zařízeními a organizacemi.
Nejsme vůbec izolovanou sku-
pinou lidí. Navštěvujeme po-
dobná zařízení v okolí, kultur-
ní a sportovní akce, jezdíme za
polskými přáteli. Zúčastňuje-
me se Miss senior, do polského
Těšína jezdíme se skupinou
klientů, kteří jsou duševně ne-
mocní. Společně s Domovin-
kou, kde je handicapovaná
mládež do osmnácti let, jsme
uspořádali olympiádu. O na-
šich aktivitách bych mohla
mluvit hodně dlouho.

ze života

● Jak se líbí tyto aktivity 
samotným uživatelům?
Mají své rodiny, přátele, ale

tyto podněty zvenčí jejich ži-
vot zpestřují a zkvalitňují. Ví-
tají každý výlet či akci.

● Jaký je zájem o pobyt 
v Domově jistoty?
Máme kolem dvou set žádos-

tí. Mezi nimi jsou však i tako-
vé, které jsou výhledové. Lidé
si už několik let dopředu žá-
dost podají, aby měli větší jis-
totu, že se na ně dostane řada.
Zatím ale nemáme pokryty ani
akutní potřeby žadatelů. Jsou
to z velké části bohumínští, ale
jsme v Evropské unii, takže
prakticky můžeme přijmout 
i občana Evropské unie, splňu-
jícího požadavky stanovené
zvláštním právním předpisem.

● Jaké to je pracovat se staršími
lidmi, kteří mají své vrtochy,
nálady a zažité stereotypy?
Je to hodně náročná práce.

Ale kolektiv pečovatelek a ses-
ter je výborný a klape to. Má-
me v poměru ke klientům dob-
rou profesní strukturu pracov-
níků.

● Jsou tendence posilovat pracovní
tým v domovech seniorů?
Dvě sestry nemohou samo-

zřejmě pečovat o třicet klien-
tů. Požadavky na rozšiřování
pracovního kolektivu závisí na
profesní zdatnosti, typu vzdě-
lání, zda se jedná o zdravotní
sestru, sociální pracovnici s ne-
přímou pedagogickou činností
nebo s jiným zaměřením. Vše
se odvíjí od uživatele služeb 
a jeho potřeb. V současné do-
bě je u nás zaměstnáno 113
pracovníků, včetně provoz-
ních profesí, a pečujeme o 148
klientů.

Kontakt na Domov jistoty:
www.djbohumin.cz. 

Připravil František KREJZEK

Pohoda a odborná péče, to je Domov jistoty
Rozhovor s Marií Neudertovou, ředitelkou Domova jistoty

● Jak se zrodil název 
Domov jistoty?
Hledali jsme nový a hezký

název pro náš domov. Požádali
jsme o spolupráci také naše
klienty. Vybírali jsme z mnoha
návrhů, například domov na-
děje, přístav pohody. Domov
jistoty nám připadal nejvýstiž-
nější. 

● Stále je vaším zřizovatelem
Moravskoslezský kraj?
Jsme příspěvkovou organi-

zací Moravskoslezského kraje,
ale město se zajímá o možnost
převodu zřizovatelské funkce
na svá bedra. Objekt ve Sta-
rém Bohumíně je majetkem
města. Naproti tomu prostory
v bývalých kasárnách na Šuny-
chelské ulici vlastní kraj. Má-
me tam kuchyni, prádelnu,
restauraci Kassi klub a část 
ubytovací kapacity.

● Jaké změny vyplynuly z nového
zákona o poskytování sociál-
ních služeb konkrétně pro vás?
Revoluční změny to nebyly.

Museli jsme se zaregistrovat
na určitý typ služby. Naše or-

▲ Klienti Domova jistoty vzpomínali na své zemřelé (byl den Památky
zesnulých) a štamprlička griotky přišla vhod. Foto: František Krejzek
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Na počest vzniku Česko-
slovenské republiky byla 
v roce 1929 otevřena nová
škola v Pudlově. Dnes už ne-
ní nová, měřeno lidskýma 
očima je to stařenka - vždyť
je jí už 78 let. Možná babič-
ka, ale šikovná a plná života,
neboť se v ní stále učí děti. 

24. října si děti a učitelé při-
pomenuli otevření pudlovské
školy projektem Den školy.
Děti si prohlížely kroniky, čet-
ly nejzajímavější zprávy, pro-
hlížely fotografie, ale také sla-
vily. 

Nejdříve se účastnily verni-
sáží dětských výtvarných prací
v Galerii na schodech. První
proběhla v osm hodin na prv-
ním stupni a práce měly název
»moje maminka«. Druhá se

konala v deset hodin a byla to
historicky první vernisáž prací
dětí druhého stupně, které vy-
tvořily obrázky s námětem
»náš svět«. 

Vlastní oslava narozenin se
konala v tělocvičně školy, kde
se pak všechny děti sešly, aby
předvedly svá přání - napsaná,
nakreslená, ale také zpívaná 

Malovaná přání dětí pudlovské školy

Z množství navrhovaných
lokalit byl nakonec vybrán po-
zemek (parcela č. 621) o celko-
vé výměře 3 ary bezplatně na-
bídnutý manžely Valentinem 
a Franciszkou Lenczykovými
(oficiálně byl ale tento poze-
mek darován ŘKF Bohumín -
Nový Bohumín až novým ma-
jitelem Josefem Sedláčkem
dne 17. listopadu 1911). 

»Výbor pro stavbu kaple v Šu-
nychlu« (dále jen »Výbor«),
jehož členy se stali např. Franz
Chylek, Johann Ryl, Viktor
Sittek, Anton Adamczyk, Fa-
bián Płocica a Jozef Janeczko,
byl ustanoven někdy na přelo-
mu let 1905 - 1906. Mezi nej-
štědřejší dárce patřil vratislav-
ský biskup Georg kardinál
Kopp, který roku 1907 zaslal
»Výboru« rovných 1 000 korun.

Další potřebné finanční
příspěvky na stavbu nové šu-
nychelské svatyně vybíral mezi
zdejšími obyvateli, např. při
novoročních návštěvách, tzv.
»koledě« (na Tři krále - 6. led-
na), také novobohumínský fa-

rář Ferdinand Ježek, který byl
jednohlasně ustaven čestným
předsedou »Výboru«.

Samotná stavba byla zaháje-
na slavnostním položením a po-
svěcením základního kamene
v místech bu-
doucího »vítěz-
ného oblouku«
za přítomnosti Ferdinanda
Ježka. Současně byl do základ-
ního zdiva po pravé venkovní
straně, poblíž vchodu, vložen
pamětní kámen s vyrytým leto-
počtem 1906. Architekt a sta-
vitel Anton Schiebel z Hrušo-
va zde »prostavěl« celkem 
10 224,74 korun.

Benedikována, tedy posvě-
cena bez účasti biskupa, byla
fryštátským děkanem a lutyň-
ským farářem Henrykem Dzi-
ekanem v neděli 17. listopadu
1907. Slavnostní oběd, který
připravila novobohumínská
farní hospodyně, se konal 
v domě manželů Rakusových,
čp. 60, dnešní »dvojdomek«
na Šunychelské ulici čp. 60 
a čp. 874.

Novogotický dřevěný oltář
byl pořízen již v roce 1906. Ol-
tářní obraz, bohatě zlacená
dřevořezba Panny Marie Częs-
tochowské, pořídil až dodateč-
ně Jan Ryl během pouti do
Częstochowy v Polsku.

Zbývající vybavení bylo »Vý-
borem« pořízeno do konce ro-
ku 1908. Pouze dva zvony do
velké věže a jeden do sanktus-
ní věžičky pořídil v roce 1907

speciálně zříze-
ný spolek pod
vedením Józe-

fa Płoticy a Jana Rakuse. 
Z rozhodnutí Generálního

vikariátu v Těšíně mělo být 
v nově postavené kapli slouže-
no deset povinných a čtyři mi-
mořádné mše sv. ročně. Bez-
platnou dopravu kněze na bo-
hoslužby sloužené v šunychel-
ské kapli, která byla jedinou
podmínkou tohoto povolení,
přislíbil Heinrich hrabě Larisch-
Mönnich. Povětšinou ale mís-
to něj přivážel a odvážel kněze
spolu s varhaníkem místní sed-
lák Janeczko.

Poslední schůze »Výboru«
byla svolána v roce 1908 z pod-
nětu Ferdinanda Ježka do pro-
stor místního Adamczykového
hostince. Starost o kapli tak
přešla na nově vzniklý »Kos-

telní výbor pro údržbu kaple 
v Šunychlu«, jehož řádnými
členy se stali Fabián Płocica,
Józef Płotica, Jan Rakus, Jan
Ryl, Anton Adamczyk a Fran-
tišek Leki a zástupci Jozef Ja-
neczko a Viktor Sittek.

Jan F. TEISTER

Sto let filiální kaple Jména Panny Marie v Šunychlu

a tančená. Z takových přání by
měl určitě radost každý oslave-
nec. Věřím, že i naší škole se
líbila. 

Text a foto: Jana HOROVÁ

Když se po Šunychlu rozhlásilo, že se hledá místo pro stav-
bu nové filiální kaple Jména Panny Marie (místo, kde po
dlouhá staletí stávala původní kaple, nepřicházelo kvůli
častým záplavám v úvahu), nejeden Šunychlan chtěl, aby to
bylo právě na jeho pozemku. 

výročí

▲ Obyvatelé Šunychlu si kulaté
narozeniny své kapličky připo-
mněli mší svatou. Sloužil ji šuny-
chelský rodák Petr Knapek, dnes
farář ve Velkých Heralticích. 

Foto: František Krejzek
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Vyhodnocena fotografická soutěž ke stému výročí založení parku Petra Bezruče

Jubilující park Petra Bezruče třikrát jinak

Zima v parku
Na stromech na lukách 
na cestách ležel sníh
snad proto aby tlumil 
náš nespoutaný smích
z radosti ze setkání
když jsi mi přinesl africké slunce
ukryté v dlaních
Proto mě na těle tolik hřály
i když v objetí bílého chladu
nám polibky na tvářích přimrzaly
Krajinu pokrýval jiskřivý sníh
my drželi konečky šňůr zápalných
které ze srdcí vedly
místo do klínů
do dlaní nám sedly
Nebylo travičkou vystlané lože
jen narůstající touha 
a přesladké hoře

Verše Dagmar Čížové z její

nově vydané knížky Kapky

rosy, kterou si budete moci

koupit například v Salónu

Maryška. První knihu vydala

pod pseudonymem, básnic-

kou sbírku Duhové etudy již

pod vlastním jménem. Své

verše představila také v alma-

naších Stoupající hvězdy

2006, Milostná poezie 2,

Současná poezie 2007 a Ero-

tická poezie. Za svou básnic-

kou tvorbu získala Dagmar

Čížová v loňském roce Cenu

královny Alisy a Cenu Benja-

mina Kinga. (red)

Začátkem září byla vyhlášena foto soutěž ke
stému výročí založení parku Petra Bezruče.
Autoři fotografií zaslali do uzávěrky soutěže
(15. října) 22 fotografií.

Každý člověk, zejména fotograf, který vidí svět
kolem sebe svým pohledem, si pod jedním slovem
může představit mnoho rozdílných námětů. Té-
ma PARK může znamenat přírodu, stromy, hru
světla a stínů. Jinému se vybaví lavičky, procház-
ky s kočárky, šerá zákoutí pro milence. Bohumín-
ský park je neoddělitelně spojen se sportovními,
kulturními a společenskými aktivitami. Bylo pro-
to zajímavé sledovat pohledy objektivu soutěží-
cích na jedno téma.

Soutěžící se drželi, až na výjimku, tématu příro-
dy. Své fotografie však zaslali jen tři fotografové. 
I přesto se mezi obrázky našly zajímavé, které
dnes zveřejňujeme. Výběr dalších nejhezčích se
objeví v galerii na chodbě radnice a všechny do-
hromady budou vystaveny na webových strán-
kách města. Soutěžící získali navíc plavenku do
bazénu v hodnotě 300 korun. Všem účastníkům
soutěže děkujeme za účast.

Pro ostatní malá pobídka. Máte-li chu�, vezmě-
te do ruky fotoaparát a zachy�te život v našem
městě. Rádi vaše pohledy uveřejníme. (red)

(1) Fotografie Davida Ševčíka.
(2) Fotografie Jana Fedorowicze.
(3) Fotografie Ladislava Pekárka.

(1)

(3)

(2)
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Na chvíli zůstala Kostelní ulice bez zeleně

Staré jasany již byly několi-
krát omlazovány, z řezných ploch
se postupně v kmenech smě-
rem dolů šířila hniloba. U vět-
šiny stromů se dostala až k patě
kmene a v některých případech
byla patrná i na pařezu. Ulice
potřebovala mladé a zdravé
stromy. Původně měly být na

Kostelní ulici vysazeny hlohy,
ale vzhledem k tomu, že doda-
vatel má letos k dispozici pouze
hlohy z Holandska, odborníci
nakonec rozhodli o změně dru-
hu ve prospěch bíle kvetoucích
sakur. Holandské stromy by ne-
musely, vzhledem k odlišnému
podnebí v Česku, výsadbu přežít. 

Pohled na Kostelní ulici bez aleje stromů zná asi málokdo ze
starousedlíků. Přesto se tato ulice 25. října na pár dnů ocitla
zcela »obnažena«, bez jediného kmene. V následujícím týdnu
však zahradníci osadili nová stanoviště třiceti šesti mladými
stromy. Původně zde bylo 35 stromů, město přidalo jeden navíc.

Sakury jsou šlechtěny do ma-
lokorunních tvarů, mají dosta-
tek zeleně a na jaře vyzdobí uli-
ci bohatými květy. V případě
Kostelní ulice jde o stejný habi-
tuální typ jako měly být hlohy,
tedy široce sloupovitý typ koru-
ny. Výsadbu financovala firma
Lidl, která tak nahradila vyká-
cené stromy při stavbě své pro-
dejny na Šunychelské ulici. Pouze
jeden strom financovalo město.

Město také financovalo káce-
ní jasanů, frézování starých pa-
řezů po vykácených stromech,

vytvtvoření míst pro nové stro-
my ze žulové obruby a následné
zadláždění starých míst po jasa-
nech. 

Centrum Bohumína pomalu
a postupně omlazuje zeleň.
Používají se k tomu takové dru-
hy stromů, které jsou v součas-
né době vyšlechtěné právě pro
výsadbu v městské zástavbě.
Jsou to vesměs druhy s malou
kompaktní korunou, která dá-
vá stín, ale nepřekáží lidem ani
dopravnímu provozu.

František KREJZEK

▲ První den kácení - a ulice je holá. Foto: František Krejzek

▲ O týden později jsou tady zase stromy. Mladé a zdravé.

▲ Vloni přišly na trhy stovky návštěvníků. Foto: František Krejzek

K3 Bohumín připravuje
vánoční trhy na sobotu 24. li-
stopadu od 8 do 17 hodin. Na
náměstí T. G. Masaryka vy-
tvoříme atmosféru zimní ves-
nice, tak jak ji snad každý člo-
věk zná z Ladových obrázků. 

Nebudou chybět pestré de-
korace, které vyrábí na klíč bo-
humínská ZUŠ, ale ani všech-
no to, co dělá pravý jarmark
jarmarkem - stylové stánky,
prodejci v dobovém oblečení 
a převážně ručně vyráběné zbo-
ží. Na náměstí a v okolí budou
mít svůj stánek osmdesát dva
prodejci. Čtrnáct z nich bude
také předvádět ruční výrobu
svého zboží. Ladovskou vesnič-
ku oživí také několik vystoupe-
ní. Mezi interprety budou na-

příklad Havířovské babky, zpí-
vat se budou koledy a moderá-
tor bude dělat rozhovory s jed-
notlivými výrobci. Chybět ne-
budou ani zajímavosti o Váno-
cích a svátcích. Vstup na trhy je

samozřejmě zdarma. Pro děti je
připraveno mimořádné sobotní
promítání pohádky s Bobem 
a Bobkem. Za symbolickou de-
setikorunu mohou sledovat
kreslené aktéry na plátně v 9,

11, 13 a 15 hodin. Den před trhy
si už ale lidé mohou vyzkoušet
zdobení perníčků. V pátek 23.
listopadu od 17 hodin se bude
konat v knihovně beseda Nory
Kitnerové o výrobě a zdobení
tohoto oblíbeného vánočního
cukroví.

U zimního tématu setrváme 
také v neděli 25. listopadu, kdy 
v rámci dopoledního promítání
pro děti uvedeme od 10 hodin
animovaný film Doba ledová 
2 - Obleva. 

Všechny na vánoční trhy 
i doprovodné programy srdeč-
ně zveme. Nejen o nich, ale 
i o dalších akcích K3 Bohumín,
se můžete více dozvědět vždy
na www.k3bohumin.cz. 

Karel BALCAR, 
ředitel K3 Bohumín

Na vánoční trhy přijede přes osmdesát prodejců
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krátce

Paříž - město, které je
mnohými lidmi označováno
za jedno z nejkrásnějších na
světě. I my, studenti Gymná-
zia Františka Živného, jsme
měli ve dnech 2. až 7. září
možnost posoudit, zda tomu
tak opravdu je. A museli
jsme jim dát za pravdu. Díky
profesorkám Čopíkové, Pi-
perkové a průvodci Jaškovi
jsme navštívili místa, která
by neměl žádný návštěvník
Paříže opomenout. 

Po příjezdu nás sice tato me-
tropole přivítala lehkým deš-
těm, ale i tak jsme se vydali na
příjemnou procházku Lucem-
burskými zahradami až k Lu-
cemburskému paláci. Mohli
jsme při tom kroutit hlavami
nad Pařížany, kteří i přes brz-
kou ranní hodinu běhali ve
sportovním oblečení všude ko-
lem nás. Následně jsme prošli
Latinskou čtvrtí, oblíbenou
hlavně u studentů, se spous-
tou barů, kaváren a restaurací
všeho druhu. Dále jsme si pro-
hlédli Panthéon, univerzitu
Sorbonnu, kapli Sainte-Cha-
pelle a slavnou gotickou kated-
rálu Matky Boží - Notre Dame. 

Další den jsme již obdivovali
krásu královského sídla Versa-
illes, jeho zámecké zahrady 
i vesničku Marie Antoinetty 
a z tohoto barokního skvostu
jsme se přesunuli do nejmo-
dernější čtvrti Paříže - Défen-
se. Ta nás přímo ohromila
svým grandiózním a nadčaso-

vým charakte-
rem. Z Défen-
se na Mont-
martre, kde jsme zhlédli bazili-
ku Sacré Coeur a poté se pro-
šli ulicemi až ke slavnému
Moulin Rouge. 

Po druhé noci strávené v Pa-
říži jsme vyrazili na Place de la
Concorde a hned poté do slav-
ného muzea Louvre s nejpro-
slulejším obrazem na světě -
da Vinciho Monou Lisou. Ná-
sledovala procházka k Centre
Georges Pompidou, kde jsme
si mohli projít galerii moderní-
ho umění. Den jsme zakončili
návštěvou panoramatického
kina la Géode. Ve volném čase
jsme také poznávali pařížský

život úzce spja-
tý s posedává-
ním v kavár-

ničkách, které byly na každém
rohu, nakupováním a odpočí-
váním v parcích. 

Poslední den nás trochu zdr-
žela dopravní zácpa a na Eiffe-
lovu věž jsme dorazili s mír-
ným zpožděním. Shora jsme si
pak prohlédli většinu míst,
která jsme za poslední dny vi-
děli. Když jsme se z tohoto
symbolu Paříže dostali zase
dolů, došli jsme přes Martova
pole k Invalidovně. Poté se
jedna část vydala na nejrušněj-
ší a nejluxusnější ulici Evropy
- Champs Elyseés - vedoucí 
k Napoleonovu Vítěznému

oblouku. Druhá polovina se
přesunula metrem na hřbitov
Pére Lachaise, kde je pohřbe-
no mnoho slavným osobností.
Sešli jsme se zase k večeru, 
abychom si společně vychut-
nali projíž�ku po Seině okolo
historického centra Paříže u-
místěného na ostrově Ile de la
Cité. A se zářící Eiffelovkou 
v zádech jsme se vydali, s krát-
kou zastávkou u katedrály 
v Remeši, na cestu domů. 

Paříž navštíví ročně přes 20
miliónů turistů a my jsme rá-
di, že jsme patřili k nim a po-
znali na vlastní oči, uši i ostat-
ní smysly, jak okouzlující 
a nádherná Paříž je. 

Iveta ORŠULÍKOVÁ

▲ Bohumínští studenti pod Eiffelovkou. Foto: Jana Čopíková

Studenti gymnázia na chvíli Pařížany

na cestách

● Pěkná knihovnická
lekce v Záblatí

V základní škole v Záblatí za-
čal 31. říjen netradičně. Děti
přišly do školy v »halloween-
ských« kostýmech a pak se
přesunuly do místní pobočky
knihovny. Zde pro ně paní
knihovnice připravila ukázky
knih s tématikou strašidel, du-
chů a čarodějnic. Nechyběla
ani minisoutěž v domýšlení
příběhu a čtení úryvků vybra-
ných příběhů a pohádek. Za
pěknou knihovnickou lekci
děkují děti i učitelé ZŠ Záblatí.

Text a foto Anna KOPCOVÁ

● Bonatrans je 
štědrým sponzorem
zdravotnictví
Bohumínská městská ne-

mocnice, a. s. děkuje společ-
nosti Bonatrans Group, a. s.
za poskytnutí finančního daru
ve výši 200 000 korun. Dar byl
použit pro účely další moder-
nizace ošetřovatelského oddě-
lení. Začátkem října bylo pro
toto oddělení zakoupeno osm
zdravotnických postelí včetně
nočních stolků. (gat)
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krátce

Lokalitou Pudlova a oko-
lím - ulicemi Jeremenkova,
Okružní, Ostravská a Louky
- procházejí terénní pracov-
níci Kontaktu. Navštěvují
sociálně slabé rodiny, pomá-
hají jim, mapují životní úro-
veň a starají se o potřebné. 

Jiní klienti tuto službu sami
vyhledávají a žádají o pomoc
při řešení svých problémů. Ko-
munitní centrum, jehož sou-
částí je nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Kanaan a te-
rénní program Kontakt na
Drátovenské ulici, má nové,
mladé vedení. 

»V našem zařízení provozuje-
me dvě registrované sociální služ-
by - terénnní program pro dospělé
a nízkoprahové zařízení pro děti.
Miroslav Greňa, pracovník Ko-
munitního centra, zařízení Slez-
ské diakonie, objevil klienta po
mozkové příhodě, který žil opuš-
těný a značně zanedbaný. Začal
se mu věnovat a starat se o něj.
Vyřídil mu sociální dávky, pravi-
delně ho chodí koupat. To je jeden
z příkladů práce lidí, kteří jsou
součástí Kanaanu«, říká vedou-
cí Komunitního centra Kateři-
na Suruvková a dodává: »Děti
ve věku od šesti do čtrnácti let den-
ně ve třináct hodin docházejí do
›klubovny‹, hrají si tady, mohou
si dělat úkoly a za dohledu našich
pracovníků se snaží něčemu přiu-
čit, například u počítače. Navště-
vují nás zejména mladší děti.«

Zařízení navštěvuje asi šede-
sát dětí, z toho dvacítka do-
chází pravidelně. Od dubna do
října letošního roku zde zare-
gistrovali osmdesát dospělých
klientů, kteří využili sociál-
ních služeb Kontaktu.

»Připravujeme pro děti i pro
dospělé minikurzy vaření, šití, prá-
ce na počítači nebo posilování
kompetencí. Pořádáme přednášky
o sociálních dávkách nebo o gy-
nekologické prevenci pro děvča-
ta,« doplňuje Adéla Hovorková,
sociální pracovnice Kontaktu. 

V klubovně jsme zastihli
Ilonu Šimkovou, která sem
dochází na výuku základů prá-
ce s počítačem. S úsměvěm ří-
ká: »Baví mě to, už s tím umím

pracovat a vyhledávám na Inter-
netu. Mám to blízko a není dů-
vod toho nevyužít. V mých letech
jsem z počítače měla strach, ale
Adélka to umí dobře vysvětlit.« 

Vedoucí Komunitního cent-
ra pokračuje ve vysvětlování:
»Spadáme pod neziskovou orga-
nizaci Slezskou diakonii, ústředí
je v Českém Těšíně. Do budouc-
na uvažujeme o tom, že bychom
pracovali také v bývalé klubovně
na ulici Petra Cingra, která s od-
chodem pana Magdana přestala
fungovat.«

Vladimír Slepčík je jedním 
z uživatelů Kontaktu. O uži-
tečnosti zařízení nešetří chvá-
lou: »Měl jsem problémy s rozvo-
dem, finanční problémy nebo po-
třebu pojištění. Tady mi se vším
pomohli, sestavili dopis nebo žá-
dost. Chodím sem i s děckama,
hraju si s nimi. Bydlím hned ved-
le, je to pro mne velká a dobrá po-
moc. Tady si nestěžuje nikdo, ne-
ní problém tu cokoliv vyřídit.«

Žaneta Oráčková, pracovni-
ce sociálních služeb, má výho-
du, že sama je Romka a k li-
dem, kteří sociální službu vy-
hledávají, má blíž. »Od prvního
listopadu nastoupil do Kontaktu
nový terénní pracovník Tomáš
Suchý, takže jsme tu te� dva Ro-
mové. Já jsem v této lokalitě vyrů-
stala a všichni mě v okolí znají.
Práce je pro mne o to snazší.«

Muži v sociálních službách
jsou spíše výjimkou. Jsou zde

však potřební jako sůl. Kluci 
k nim více tíhnou. Komunitní
centrum má štěstí, že zde pra-
cují hned dva muži. Jedním 
z nich je Miroslav Greňa.
Věnuje se dětem při výuce
práce na počítači. »Mě hodně
baví doučování dětí a práce na ú-
kolech. Byl tady jeden klient, kte-
rý zapomněl, že mimo práv má
taky vůči této komunitě nějaké
povinnosti. Kromě vulgárního
slovníku užíval i rasistické na-
dávky. Nikdo mu neřekl, že sem
proto nesmí chodit. Přestal do-
cházet sám.«

Komunitní centrum je otev-
řeno všem, není proto zvlášt-
ností, že do klubovny chodí
rómské i neromské děti i do-
spělí klienti. Příkladem je prá-
vě Ilona Šimková, která není
Romka.

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Kanaan zahájilo
svou činnost v roce 2005. V bu-
doucnu počítají jeho pracovní-
ci s tím, že také klubovna na u-
lici Petra Cingra, která v sou-
časné době nepracuje, bude 
řízená Slezskou diakonií. Hřiš-
tě, které je tam přímo před
dveřmi klubovny, chtějí využí-
vat i pro děti ze zařízení na
Drátovenské ulici. Dobrý ná-
pad z lokality Petra Cingra,
který vzešel z radnice, by mohl
mít pokračování pod křídly 
diakonie. 

František KREJZEK

Kanaan není jen biblické území
Komunitní centrum pomáhá sociálně slabým rodinám

▲ Kluci se chodí bavit do Kanaanu hlavně s počítačem.
Foto: Miroslav Greňa

● Děti v knihovně
skládají obrázky
Knihovna K3 Bohumín

láká netradiční formou do
svých řad nové malé čtenáře.
Pro děti z prvních tříd při-
pravila soutěž, která školáky
seznámí s knihou i jejím vý-
znamem.

Úkolem prvňáčků je přijít
během školního roku mini-
málně osmkrát do knihovny.
Za každou návštěvu dostanou
jeden dílek ze skládačky, která
má osm částí. »Jakmile budou
mít obrázek složený, pokusí se 
uhádnout pohádku, která je na
něm zachycena. Pak už stačí, aby
hotové dílko přinesli k nám do
knihovny a my jej zařadíme do
slosování o ceny. Chceme tak 
v dětech už v útlém věku podpořit
zájem o knihy a čtení,« říká Jana
Giecková z dětského oddělení
knihovny K3 Bohumín. Sou-
těž trvá až do května příštího
roku, vyhodnocení proběhne
v polovině června. (luk)

● Firma pokračuje 
v činnosti
Spolupracovníci a zaměst-

nanci firmy Emila Gavelčíka
děkují za projevenou soustrast
po jeho úmrtí. Zároveň si do-
volují oznámit široké veřej-
nosti, že podnikatelská čin-
nost firmy pokračuje beze
změn ve všech oblastech. 

Roman GAVELČÍK, 
majitel firmy a jeho zaměstnanci

● Šachisté postoupili
Po ročním působení v niž-

ších soutěžích šachová druž-
stva Viktorie Bohumín znovu
postoupila a odehrála první zá-
pasy. Družstvu A se v krajské
soutěži vstup vydařil a zvítězi-
lo nad Slavií Havířov A v po-
měru 5,5 ku 2,5. Družstvo B
již tak úspěšné nebylo a pod-
lehlo 7 ku 1 Sokolu Těrlicko 
v okresním přeboru družstev.
Vysokou porážku částečně o-
mlouvá jen snížení časového li-
mitu pro naše hráče kvůli pozd-
nímu příjezdu k zápasu. Byl
způsoben uzávěrkami a ob-
jíž�kami na cestách ze všech
směrů před Těrlickem. (chl)
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Voliči chtějí věřit těm, které
volí, věřit, že splní sliby, jsou
spravedliví, nezneužívají svých
pozic k osobnímu prospěchu,
věřit, že se na ně mohou s dů-
věrou obrátit a budou vždy vy-
slyšeni a jejich žádosti budou
zodpovědně posouzeny. Při dal-
ších volbách potom zhodnotí,
jak se zvolení zastupitelé s tě-
mito cíli vypořádali a jak plnili
svůj volební program. 

Sociální demokracie v Bo-
humíně se dlouhodobě snaží
řídit těmito principy a podle
volebních výsledků v minu-
lých volbách se jí to daří. 

Minulý rok byl rekordní 
z hlediska objemu investic ve
městě. Slyšeli jsme názory, že
není taktické rok po volbách
tolik investovat, že je lépe poč-
kat až na období před dalšími
volbami. Ale to by nebylo

Co chtějí občané od politiků na úrovni měst a obcí? Co si
slibují od toho, když jim dají ve volbách svůj hlas? Chtějí, aby
zajišťovali dobře služby, které jsou v kompetenci radnice 
a plánovali a řídili rozvoj obce správným směrem.

Politika je především služba občanům 

správné - vždy� velký objem
investic byl umožněn velkým
objemem získaných dotací a to
se nemusí v dalších letech za
současné vlády podařit. 

O konkrétních realizovaných
a připravovaných investičních
akcích psal v OKU číslo 18 sta-
rosta. Já se
dnes chci vě-
novat službám,
které pro město ve většině pří-
padů zajiš�uje městská společ-
nost Bohumínský městský ser-
vis. Odvoz a likvidace odpadů,
údržba bytových domů, údržba
a rekonstrukce cest a chodní-
ků, provozování veřejného 
osvětlení, výroba a distribuce
tepla - toto jsou hlavní oblasti
její činnosti. Jsou to záležitosti,
které se bezprostředně dotýka-
jí každého a jsou proto často
předmětem kritických připo-

mínek. Vítáme každou připo-
mínku a oprávněný požadavek
a snažíme se na ně co nejrych-
leji reagovat.

I když ani dnes ještě není
všechno ideální, došlo v po-
sledních letech k výraznému
zkvalitnění činosti BM servi-
su. Firma je ekonomicky i per-
sonálně stabilizována. Tlak na
kvalitu práce byl podpořen mo-
tivačním systémem, kdy se po-
dařilo dřívější nízkou úroveň

mezd zvýšit na
úroveň srov-
natelnou s ob-

dobnými podniky v okolí. BM
servis se úspěšně zúčastňuje
výběrových řízení na větší za-
kázky nejen pro město, ale
i pro další firmy v Bohumíně 
i v okolních městech. Každo-
ročně vytváří zisk, který v sou-
ladu se svojí strategií investuje
do technického rozvoje.

Velké úkoly stojí před touto
společností i v oblasti tepelné-
ho hospodářství. V příštích
dnech bude mezi Bohumínem

a Českými energetickými závo-
dy podepsána koncesní smlouva,
která zahájí přípravu a realizaci
dodávky tepla z elektrárny
Dětmarovice do Bohumína.
Tato akce přinese výrazné sní-
žení ceny tepla pro spotřebite-
le a rovněž zlepšení kvality 
ovzduší ve městě. BM servis
bude v tomto systému zajiš�o-
vat distribuci tepla z jednotli-
vých předávacích stanic včetně
výroby teplé užitkové vody pro
konečné spotřebitele.

Velmi bylo kritizováno ne-
zvládnutí zimní údržby při
předloňské na sníh bohaté zi-
mě. Vloni se BM servis připra-
vil organizačně i technicky pod-
statně lépe - a prakticky žádný
sníh nenapadl. Na letošní zi-
mu je rovněž připraven. Tuhou
zimu bohatou na sníh si ale ne-
přejeme, protože prostředky,
ušetřené na zimní údržbě, mů-
že město použít na větší rozsah
oprav cest a chodníků.

Josef PLÁŠIL,
předseda MO ČSSD

pol i t ika

Tržby se meziročně zvedly o 198 milionů
korun na 5,01 miliardy korun koncem září
2007. Provozní hospodářský výsledek do-
sáhl v září letošního roku 415,2 milionu
korun proti 393,7 milionu korun. Hospo-

dářský výsledek před zdaněním se mezi-
ročně zvýšil o 47,4 milionu korun na
436,4 milionu korun. Přidaná hodnota 
ukazující výkonnost firmy se zvedla o 76
milionů korun na 1,301 miliardy korun

koncem září 2007. Rostoucí poprávka po
výrobcích ŽDB Group vedla v posledních
letech k vytvoření nových pracovních
míst. Od roku 2003 bylo přijato přes 350
nových zaměstnanců. Ještě v roce 2003
pracovalo v podniku 2640 lidí, v současné
době ŽDB Group zaměstnává 3000 lidí. 

(žel)

Železárny zvyšují výrobu, zisky i zaměstnanost
Společnost Železárny a drátovny Bohumín Group, a. s. za prvních devět měsíců

letošního roku výrazně překročila plánované ukazatele, když proti třem čtvrtletím
minulého roku výrazně zvýšila ekonomické výsledky. 

Všímáte si 
nešvarů 
kolem sebe?

»Mám zato, že kotel-
na má plnit jiný účel, ne
jako myčka aut taxiká-
řů. Určitě jsou obezná-
mení ekologové a zastu-
pitelé města.To co od
těch aut odtéká, bude
určitě pitná voda?!«,
napsal nám čtenář,
který »myčku« vyfotil
a spolu s textem po-
slal do redakce. (red)
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Do pamětní knihy města Bohumína by-
li zapsáni malí Bohumíňáčci:

Daniel Kočiš ● Alexandra Chalupová ●
Vanessa Maco ● Marek Gábor ● Tomáš
Hruška ● Karolína Bělíčková ● Beata
Opalczyńská ● Tereza Slezáková ● Markéta
Kočí ● Valentýna Horváthová ● Anna
Moravcová ● Valerie Růžičková ● Vanesa
Mandátová ● Tomáš Šmíd ● Jaroslav Hertl
● Nela Jordanová ● Jakub Psota ● Kateři-
na Nogová ● Alena Dobrocká ● Adéla
Nováková ● Michal Krásný. (mat)

Naposledy jsme se rozloučili

Ceník inzerce
Společenská kronika

Rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč
s fotem 250,- Kč

Frida Schewczyková, * 1923, Bohumín

Andělín Gebauer, * 1932, Bohumín-

Skřečoň

Anna Ivánková, * 1921, Starý Bohumín

Jiřina Holá, * 1921, Bohumín-Záblatí

Maria Popadiuková, * 1922, Bohumín-

Záblatí

Petr Šigut, * 1943, Bohumín

Alois Wencel, * 1928, Bohumín-Skřečoň

Alena Houšková, * 1938, Bohumín

Ludmila Balcarková, * 1931, Starý Bohumín

František Tůma, * 1948, Bohumín-Vrbice

Ondřej Špička a Lucie Tumelová, 
oba z Bohumína;

Jiří Hradský a Věra Vichrová, 
oba z Bohumína;

Jiří Marcol a Marcela Harvišová, 
oba z Bohumína;

Lukáš Michálek z Hatě a Veronika 
Skovajsová z Ostravy;

Antonín Bielesz a Petra Kostelníková,
oba z Bohumína;

Pavel Drahoš a Květoslava Brunclíko-
vá, oba z Bohumína;

Václav Wnętrzak a Lenka Zembolová,
oba z Dolní Lutyně;

Stanislav Fuksa a Hana Svárovská, 
oba z Bohumína;

Hynek Čopík a Lucie Uszková, 
oba z Dolní Lutyně.

Řekli si ANO 

Noví občánci

píšete nám

Štěpánka Prcha-
lová se narodila
před sto lety 27. říj-
na 1907. Bydlí ve
Starém Bohumíně
u své rodiny. 

K jejím nejkulatěj-
ším narozeninám jí
přišli gratulovat nej-
bližší příbuzní. S ky-
tičkou a malým dár-
kem Štěpánce Prcha-
lové za město popřáli
hodně zdraví a poho-
dy místostarostka
Věra Palková a před-
seda komise pro 
občanské záležitosti
Vilém Bannert. (red)

Bohumín má stoletou babičku

Foto: Pavlína Ucháčová

Milomír Ježka, * 1921, Bohumín-Vrbice

Bohumil Hefner, * 1951, Bohumín-Skřečoň

Alžběta Klichová, * 1921, Bohumín

Václav Prokop, * 1949, Bohumín

Štěpánka Klosová, * 1903, Starý Bohumín

Laurencie Roháčová, * 1929, Bohumín

Rudolf Zelenický, * 1923, Bohumín-
Pudlov

Hermína Kluzová, * 1921, Bohumín-
Skřečoň

Klara Kotas, * 1922, Starý Bohumín

Karel Piškytl, * 1928, Bohumín-Vrbice
(mat)

Zveme všechny uchazeče o studium i s rodiči 
na Den otevřených dveří v úterý 13. 11. 2007

Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně,
Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně
tel.: 596 539 301 - 3, 596 539 331
e-mail: kancelář@gym-orlova.cz
www.gym-orlova.cz 

■ Klademe důraz na tvořivost, schopnost komunikace a rozhodování, 
analytické myšlení, jazykovou vybavenost.

■ Máme moderní technické vybavení s rozsáhlým zázemím.
■ Otevíráme jednu třídu studijního oboru 7941/K401 s posílenou výukou 

prvního cizího jazyka.

Pro školní rok 2008/2009 nabízíme tyto studijní obory:
Gymnázium Veřejnosprávní činnost

941K/81 - osmileté (1 třída) 6843M/001 - čtyřleté (2 třídy)
7941K/401 - čtyřleté (3 třídy) 6843M/001 - pětileté (dálkové)

Den otevřených dveří: úterý 13. 11. 2007 od 8 - 17 hodin

● Poděkování dobrým lidem
Naše dopisovatelka Mária Miadiková

píše: »Při cestě z nákupu mě viděla žačka
čtvrté třídy školy na Bezručově ulici Lenka
Stibořská. Nabídla se sama, že mi pomůže od-
nést nákup a také mi ho donesla až domů.
Děkuji nejen Lence, ale také její mamince a u-
čitelce, obě se podílely na její dobré výchově.«

A Mária Miadiková chválí dál: »V lékár-
ně Klára vycházejí návštěvníkům vstříc. Když
náhodou nemají předepsaný lék ve své prodej-
ně, pan Rudolf vezme mobil a hledá, kde ho
může získat. Pak sedne do svého auta a doveze
ho. Takovým lidem patří srdečný dík.« (red)



Informace o podmínkách a cenách inzerce na tel.: 596 092 282.
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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!

Vzpomínky - úmrtí Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

�
Dne 11. listopadu

vzpomeneme 

nedožitých 48 let 

paní Valerie MIRGOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

sestra s manželem, syn Jaromír 

a celá rodina.

Maminky neumírají,
maminky jen spí, aby žily
v myšlenkách a srdcích
svých dětí a blízkých.

Dne 16. listopadu

vzpomeneme 

2. smutné výročí 

úmrtí naší milované

maminky 

paní Hedviky MACHACZKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Eva a Božena s rodinami.

Jen svíci hořící 
a kytici na hrob 
Ti můžeme dát 

a s láskou vzpomínat.

�
Dne 5. listopadu 

by se dožila 75 let 

paní Sonja KORBELYIOVÁ. 

S láskou vzpomíná a nikdy nezapomene

syn Ivo s rodinou.

Děkuji všem 

příbuzným, přátelům,

sousedům 

a spolupracovníkům 

z Bosporu 

za květinové dary 

a účast při posledním

rozloučení 

s panem Františkem TŮMOU, 

který zemřel 17. října ve věku 58 let. 

Za celou rodinu manželka Eva.

Nečekejte až Vás navštíví!
E−mail: info@homesecurity.cz, tel.: 608 768 999

Nabízíme:
Dodávky a montáž bezdrátových i drátových 

elektronických zabezpečovacích systémů rodinných 
domů, bytů, chat, garáží, provozoven a dalších objektů. 

Detektory pohybu, požáru, rozbití oken, úniku plynu.
Dveřní spínače, optické závory narušení prostoru. 

Satelitní sledování a zabezpečení automobilu, 
blokování mobilem, kniha jízd. 

Informace o stavu objektu či vznik alarmu 
dostanete na mobilní telefon. 

Kamerové sledování provozoven, restaurací, 
parkovacích míst se záznamem na váš PC. 

Dálkové ovládání spotřebičů - topení, bojlery, 
zavlažování apod. 

Kompletní rekonstrukce a výstavby elektroinstalací, 
revize elektrozařízení a elektronářadí. 

Certifkovaná montáž, 5 let záruky. 
5% DPH pro soukromé osoby, slevy na pojistném.

Elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy

Elektronické zabezpečovací
a kamerové systémy

Blahopřání - jubilea

�

Dne 16. listopadu 
oslaví své 

80. narozeniny 
náš milovaný 

manžel, tatínek, 
dědeček 

a pradědeček 

pan Jan
GACEK. 

K tomuto kulatému výročí 
mu vše nejlepší, zejména zdraví, 

pohodu a dobrou mysl přejí manželka,
dcera Jana s manželem 

a vnuk Lumír s rodinou.

�

Dne 18. listopadu 

oslaví své 

75. narozeniny 

paní Hilda

NAVRÁTILOVÁ
ze Skřečoně. 

Hodně zdraví, 
pohody 

a radosti z vnuků a pravnoučátek 
a velké potěšení z práce na zahrádce 
přejí dcery Jarka a Věrka s rodinami 

a syn Pepík.



17Inzercečíslo 20/2007

● Pronajmu část RD - 2+1,
sam. vchod, ÚT na tuhá paliva,
kauce, ✆ 603 844 693.

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

● Přerostly vám úvěry přes
hlavu? Máte záznam v regist-
ru? Zkuste to s námi: úvěr za
solidní úrok - do týdne po do-
dání dokladů. ✆ 605 177 378.

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

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

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

inzerce
● Koupím RD v Bohumíně

a okolí, platba ihned v hoto-
vosti, ✆ 608 370 379.

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

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

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

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

● Vyměním garáž v Bohu-
míně za garáž poblíž ul. Továr-
ní, ✆ 601 112 899.

● Prodám modřínové scho-
dy v dobrém stavu, stáří 30 let,
15 schodů, zábradlí, podesta. Ce-
na 18 000 Kč. ✆ 737 740 154.

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

● Prodám vykrmené krůty,
✆ 776 171 452.

● Pronajmu 1+1 v Bohumí-
ně, volný od 1.12., kauce, 
✆ 728 227 961.

● Prodám pozemek v Zá-
blatí s možností stavby, výměra
5 095 m2 za 600 000 Kč, ✆ 776
314 388, po 18. hod.

● Pronajmu byt 1+1, ✆ 777
979 158.

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

Prodám garáž na ul. 9. květ-
na naproti prodejny stav. Ra-
bat, ✆ 722 514 171.

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

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

Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce v OKU

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY 

NA COKOLIV
od 6 000 Kč

pro pro zaměstnance, 
důchodce i pro ženy na MD

Tel.: 608 202 207

Masarykova základní škola 
a Mateřská škola Bohumín,

Seifertova 601
přijme do pracovního poměru

REFERENTKU - ÚČETNÍ
s okamžitým nástupem. Jedná se 
o zástup za mateřskou dovolenou.

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
s nástupem od 1. ledna 2008.

Podmínkou přijetí u obou pracovníků
je středoškolské vzdělání a praxe.

Kontaktujte nás 
na telefonním čísle 596 013 631.
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Jsme nová vznikající agentura, která si Vám dovoluje
nabídnout své služby. Naším hlavním cílem je dopřát
Vám klid pro Vaši práci a volný čas. Kdykoliv Vám zajis-
tíme spolehlivé a prověřené chůvy pro vaše děti, 
šikovné a milé hospodyně pro úklid a čistotu Vašeho
domova, příjemné a zdatné pečovatelky pro seniory.

PRO VÁS AGENTURA
Těšíme se, že využijete našich služeb

■ pohlídáme Vaše děti
■ provedeme domácí úklidové práce za Vás
■ zajistíme pečovatelky a společnice 

pro seniory
■ masáže ve Vaší domácnosti

Zkušené ošetřovatelky, zdravotní sestry, 
studentky, pečovatelky a hospodyně! 
Rozšiřte naši databázi pečovatelek, 

chův a hospodyněk.

Agentura PRO VÁS, 
Br. Veverkových 2874, 733 01 Karviná-Hranice,

tel. +420 602 474 839, +420 602 474 911,
www.provasagentura.cz, 
info@provasagentura.cz



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 8. do 25. 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.

■ 12. - 21.11. po - pá 8 - 14 hodin ADRA. Výstava
v rámci charitativního projektu humanitární orga-
nizace Adra. Obrázky na výstavu kreslily i bohu-
mínské děti. Vernisáž 12. listopadu v 17 hodin
ve foyer kina, vstupné zdarma.  
■ 13.11. v 15 hodin SOUTĚŽ JAKO VEŘEJNÁ
SHOW. Soutěž dětí ve znalostech historie a sou-
časnosti města. Tentokrát se utkají Masarykova
ZŠ a ZŠ na ulici Čs. armády. Vstupné zdarma.
■ 21.11. v 19 hodin STRAKONICKÝ DUDÁK 
ANEB TO BY BYLO, KDYBY... Divadlo Josefa
Dvořáka. Vstupné: řady 1 až 6 - 260 Kč, 7 až 10 -
230 Kč, 11 až 16 - 200 Kč, přístavek 180 Kč. Sál
kina K3 Bohumín.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 8.11. v 19 hodin ĎÁBLOVA DÍLNA. Film
Německo/Rakousko, s titulky, přístupný od 12 let.
■ 10. - 11.11. v 19 hodin MR. BROOKS. Film
USA, s titulky, přístupný od 15 let.
■ 11.11. v 10 hodin PAST NA ŽRALOKA. Film
USA/Jižní Korea, český dabing, pro děti.
■ 15. - 16.11. v 19 hodin DISTURBIA. Film USA,
s titulky, přístupný od 15 let.
■ 17. - 18.11. v 19 hodin PLANETA TEROR. Film
USA, s titulky, přístupný od 15 let.
■ 18.11. v 10 hodin MOST DO ZEMĚ TERABI-
THIA. Film USA, český dabing, pro děti.
■ 19.11. v 19 hodin 8 ŽEN. Film USA, Itálie, s ti-
tulky, filmový klub.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 
Městská knihovna Bohumín, 

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

telefon: 596 012 203.

■ 2. - 30.11. PAŘÍŽ? Výstava fotografií bohumín-
ské rodačky Barbory Pejškové - Paloncové. Výsta-
va je přístupná: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9 -
12 hodin a 13 -  17 hodin. Knihovna K3 Bohumín -
Malá galerie na chodbě.
■ 14.11. v 15 hodin POVÍDÁNÍ O LOUTKOVÉM
DIVADLE. Beseda pro děti od 8 do 100 let. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 6. - 9.11. POHYBLIVÉ POHLEDNICE. Výstava
výtvarného oboru Základní umělecké školy Bohumín.
■ 10.11. v 15.00 TRADIČNÍ PODZIMNÍ ODPO-
LEDNE - podzim s hudbou, módou, květinami 
a ovocem v Sokolovně, TJ Sokol Záblatí.
■ 16.11. v 18 hodin KDYŽ SE MUŽI NEDÍVAJÍ
(III). Naslouchejte esoterice a šustění tarotových
karet. Jeskyňka Bohumín, vstupné 200 Kč.

■ 23.11. v 16 hodin KONCERT SOUBORŮ. 2. žá-
kovský koncert hudebního tělesa, pěveckých sbo-
rů a souboru literárně-dramatického oboru základní
umělecké školy, koncertní sál ZUŠ.
■ 24.11. od 8 do 17 hodin PREZENTACE VÝ-
TVARNÉHO OBORU Základní umělecké školy Bo-
humín na vánočních trzích na náměstí T. G. Masa-
ryka  ve spolupráci s K3 Bohumín.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 3. - 30.11. Krajina v nás a kolem nás. Výstava
emotivních obrazů - olejů na velkých plátnech -
bohumínské rodačky malířky Barbory Paloncové -
Pejškové. Vernisáž 3.11. v 16 hodin. Otevřeno
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 
■ 10. - 11.11. v so v 15 hodin, v ne v 10 hodin
VYTVOŘ SI ŠPERK. Přij�te si vyrobit barevné ná-
ušnice, přívěšek, korálky či originální knoflíky 
z tvárné a moderní polymerové hmoty Fimo.
■ 12.11. od 17 do 18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.
Nenáročné cvičení vhodné i pro seniory a méně
pohyblivé cvičence. 
■ 16.11. v 18 hodin PÁR ŘÁDKŮ PRO TEBE - au-
torské setkání, kterým se připojujeme k celore-
publikovým Dnům poezie.
■ 17.11. v 17 hodin OZVĚNY AFO. Akademia film
Olomouc bude promítat oceněný dokumentární
film Zločin jménem Katyň, který uvedou jeho tvůrci.
■ 19.11. od 17 do 18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. 
■ 23.11. v 19 hodin DIVADLO JEDNOHO HERCE,
Tomáš Koliandr.

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.

■ 9.11. v 17 hodin TVOŘIVÝ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Pravidelná setkávání maminek, které si chtějí
vyrobit netradiční předměty, Slůně.
■ 12.11. v 10 hodin PROJEKT ZDRAVÍ - NUTRA
BONA. Povídání o produktech podporujících zdraví,
Slůně.
■ 13.11. v 17 hodin JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT.
Beseda z cyklu »Čekáme miminko«, Bobeš.
■ 14.11. v 10 hodin ANTIKONCEPCE - pomocník
moderní ženy. Bobeš.
■ 16.11. v 16 hodin Kafíčko o páté na téma: LÉČI-
VÉ BYLINKY. Slůně.
■ 20.11. v 17 hodin JAK SE NEBÁT PORODU.
Beseda z cyklu »Čekáme miminko«, Bobeš.
■ 21.11. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí.  Bobeš.

■ 21.11. v 10 hodin JAK SE BRÁNIT PŘI PŘEPA-
DENÍ. Beseda s pracovníky městské policie
s praktickými ukázkami sebeobrany, Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 12. - 16.11. od 10 do 18 hodin TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ. Pozvánka Domu dětí a mládeže 
u příležitosti oslav 35 let existence DDM.
■ 12.11. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY. 
■ 17.11. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA. Pro ro-
diče s dětmi.
■ 19.11. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY.

SPORT

■ 8.11. v 16 hodin Sokol Bohumín B - VOKD Poru-
ba E. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
■ 10.11. v 14 hodin FK Bohumín A - FC Odra Petř-
kovice. FOTBAL - krajský přebor - muži "A".
Hřiště park P. Bezruče.
■ 11.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Jäkl Kar-
viná C. OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV V ŠA-
CHU. Sokolovna Starý Bohumín.
■ 15.11. v 16 hodin Sokol Bohumín C - Unie Hlubi-
na B. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
■ 16.11. v 15 hodin SQUASHOVÝ TURNAJ. Pro
všechny začínající a pokročilé hráče. Info a přihlá-
šení: recepce Sportcentra ☎ 724 556 557 nebo
na www.sportcentrum-bohumin.cz, Sportcent-
rum Bohumín, Nerudova 1037.
■ 16. - 18.11. BLANSKO. 36. ročník turistické-
ho pochodu »Za posledním puchýřem«. Přihlášky
předem u paní Tomaštíkové, ☎ 731 883 947.
■ 17.11. od 9 hodin MEMORIÁL MILOŠE FREI-
TAGA VE STOLNÍM TENISE, TJ Sokol Záblatí.
■ 17.11. v 10 hodin Sokol Bohumín A - Lipník nad
Bečvou A. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE V KUŽELKÁCH. Kuželna TJ Sokol. 
■ 17.11. v 9 hodin POSLEDNÍ ZVONĚNÍ. Tradiční
ukončení cyklistické a cykloturistické sezony,
projíž�ka Bohumínem, symbolický závod na 100
m a na závěr posezení a kamarádské poklábosení
v restauraci Zlatý jelen, pro všechny.
■ 18.11. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Slavie Or-
lová C. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠA-
CHU. Sokolovna Starý Bohumín.
■ 22.11. v 16 hodin Sokol Bohumín B - Unie Hlubi-
na C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH. Kužel-
na TJ Sokol Bohumín.
■ 23. - 25.11. BESKYDY - BUKOVEC. Zahájení
zimní sezóny. Klub českých turistů TJ Bohumín.



■ Grafická úprava: Mirka HRBÁČOVÁ − INRET, ✆✆ 596 033 074 ■ Tisk: Tiskárna SCHNEIDER, Opava ■ Náklad: 3000 výtisků

■ MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín ■ Redakce: František KREJZEK (oko@mubo.cz), tel.: 596 092 282, fax: 596 092 100
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY ■ Vydává Město Bohumín, IČ 00297569 ■ www.mesto−bohumin.cz ■ Šéfredaktorka Ing. Dagmar FIALOVÁ

R
eg

. K
A

Policii na škole pomáhá pes Ajax
Druhý školní rok probíhá na bohumínských školách projekt Policie České re-

publiky, Okresního ředitelství Karviná »Ajaxův zápisník«. Ve spolupráci s ob-
vodním oddělením v Bohumíně policisté navštěvují třetí a čtvrté třídy a sezna-
mují děti zábavnou i soutěživou formou s činností policie, vysvětlují dopravní
výchovu, hovoří o závislostech na drogách, hazardních hrách, alkoholu. 

V projektu je také místo na mezilidské vztahy, šikanu nebo trestné činy.Tisko-
vý mluvčí okresního ředitelství společně s policistou bohumínského oddělení
navštívili již pudlovskou a skřečoňskou školu a byli také ve škole na třídě Dr. E.
Beneše. Ve třetích třídách od nich děti dostaly první díl Ajaxova zápisníku, 
o rok straší děti pracují s druhým dílem. Policejní pes Ajax je doprovází ve všech
situacích, které v útlé knížečce děti řeší. Musí u toho také trochu přemýšlet 
a odpovídat na otázky a testíky, které zápisník obsahuje. (frk)

Střední škola Bohumín, příspěvková organizace a Daspon, 
obecně prospěšná společnost Bohumín společně s Českou bar-
manskou asociací Moravskoslezskou sekcí, uspořádala 29. listo-
padu v Domě služeb ŽDB třetí ročník mezinárodní juniorské
barmanské soutěže »Fiz-cup« Junior Bohumín 2007. Soutěžící
připravovali míchaný nápoj v kategorii classic - longdrink.

K výrobě použili jako »povinnou surovinu« barový sirup Fabri
a pivo od firmy Budvar. Soutěžící měl na přípravu pěti porcí 
limit sedm minut. Během celé soutěže probíhal pestrý
doprovodný program, stánkový prodej, projekce »live« na plát-
ně a ochutnávky namíchaných longdrinků a načepovaného piva
zdarma. (orli)

Longdrink jako soutěžní kategorie »Fiz-cupu« Junior Bohumín
Foto: Liběna Orságová

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Uctili jsme památku
zesnulých

Druhý den měsíce listopadu jsme si připo-
mněli památku zesnulých. Hřbitovy se rozzá-
řily tisíci světly a ozdobily barevnými květy.
Večerní obloha do dálky zazářila odrazem pla-
mínků svíček a lucerniček. 

Město připravilo na tento svátek zemřelých
všech pět hřbitovů, o které pečuje. Jen v loň-
ském roce vydalo na jejich údržbu celkem
1,04 milionu korun. (frk)


