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Další ulice v Bohumíně bez automatů 

Odpověď na otázku z titulku těžko
předvídat. Vánoční trhy však 24. listo-
padu budou, ať se sníh udrží, nebo ne.
Organizátoři slibují změnu oproti dří-
vějšku. Nápad a invenci do organizace
trhů vnesl nový ředitel K3 Karel Balcar.

»Přímo na náměstí T. G. Masaryka bude
pódium, na kterém je připraven dopolední pro-
gram. Návštěvníci se mohou těšit například
na Havířovské babky, taneční soubor Olšina
či na vánoční skladby různých zemí světa 

v podání Základní umělecké školy z Karviné.
Moderátoři budou na pódiu zároveň předsta-
vovat jednotlivé řemeslníky, kteří předvedou
své umění a zároveň poodhalí tajemství svého
oboru,« uvedl ředitel K3.

Netradiční bude také prezentace bohu-
mínské základní umělecké školy. Za po-
moci lepenky a barev se stánky promění 
v ladovské chaloupky. Studenti této školy
tak vytvoří jedinečnou interaktivní výsta-
vu svých prací přímo na náměstí.

Další inovací je doprovodný program. 
V předvečer, v pátek 23. listopadu od 17
hodin se mohou bohumínské děti i hospo-
dyňky naučit zdobit vánoční perníčky.
Praktická beseda s ukázkami od Nory Kit-
nerové se uskuteční v knihovně.

Na závěr Karel Balcar zve rodiče z Bo-
humína i okolí: » Můžete přijít s dětmi na
nedělní promítání do kina na Dobu ledovou 2.
Začátek je v 10 hodin.«

(frk)

Budou letošní vánoční trhy na sněhu?

▲ První sníh u nás letos napadl už 13. listopadu. Vydrží nám bílá nadílka až do Vánoc? Foto: František Krejzek

Zastupitelé jsou i do bu-
doucna připraveni vyhlášku
podle potřeby rozšířit a proti
provozu automatů tvrdě bojo-
vat. Příjmy města tak ročně
klesnou asi o 5 milionů korun.

»Ztrátu z provozu heren jsme
velmi rádi oželeli. Do automatů
totiž naši občané vložili ročně de-
setkrát tolik. Chceme chránit ve-
řejný pořádek, klid v okolí bydlí-
cích občanů a ztížit lidem zneuží-
vání sociálních dávek, protože 

z našich zkušeností víme, že jejich
velká část končila jinde než v po-
travinách a v oblečení pro děti.
Gamblerství a zá-
vislost a s tím
související trest-
nou činnost, kterou si hráči opat-
řují finance pro svou vášeň, pod-
porovat nechceme,« uvedl sta-
rosta Petr Vícha.

Před zákazem u nás fungo-
valo 144 automatů, vloni je-
jich počet klesl o více než 100 

a v současné době máme ve
městě jen 32 povolených pří-
strojů. Po rozšíření platí zákaz
provozu výherních automatů
na 23 konkrétních ulicích pře-
devším v centru Bohumína. 

Letos v březnu se stal Bohu-
mín také zakládajícím členem
Sdružení měst a obcí proti hazar-

du, aby mohl
společnými si-
lami s jinými

městy bojovat proti výherním
hracím přístrojům, regulovat
jejich množství a dosáhnout
změn v legislativě.

Navíc už léta platí zákaz u-
místění výherních automatů
ve 140 městských nebytových

prostorách. V žádném z domů
města proto výherní přístroje
nenajdete. V minulosti toto
nařízení porušil jen jeden jedi-
ný nájemce a dostal za to okam-
žitou výpově� z nájmu. 

Lucie BALCAROVÁ

Zastupitelé Bohumína 14. listopadu jednomyslně rozšířili
zákaz provozu výherních hracích automatů ve městě o další u-
lici. Důvodem bylo podezření ze vzniku další herny. Zákaz vý-
herních přístrojů začne nově platit na Bezručově ulici od žele-
zárenského mostu až po Fibichovu ulici

Ilustrační foto Jaromír Hrbáčaktuálně
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aktuálně

V Praze byla 9. listopadu
podepsána dlouho připravo-
vaná koncesní smlouva mezi
Českými energetickými zá-
vody a městem Bohumínem
o dodávce tepla z Elektrárny
Dětmarovice. 

Tato smlouva je jednou 
z prvních smluv v ČR uzavře-
ných podle nového koncesní-
ho zákona, kdy koncesionář, 
v tomto případě ČEZ, vybudu-
je na svůj náklad novou inves-
tici a zaváže se k dlouhodobé
dodávce tepla za stanovených
podmínek. Předem je rovněž
tak zvaným eskalačním vzor-
cem stanovena meziroční 
úprava ceny tepla. 

Smlouva o dodávce tepla podepsána

Foto: Jaroslav Bílý 

Podle smlouvy bude dodáv-
ka tepla pro konečné odběra-
tele (obyvatele městských by-
tů, školy a další městské objek-
ty) zahájena nejpozději do tří

let. Dodavatel nabídne teplo 
i dalším potenciálním odběra-
telům ve městě. 

Cena tepla bude oproti sou-
časné ceně ze zemního plynu

nižší zhruba o třetinu a odsta-
vení plynových kotelen při-
spěje ke zlepšení ovzduší v Bo-
humíně.

Josef PLÁŠIL, místostarosta

Hospodaření za devět měsíců
O čem jednalo zastupitelstvo městaZastupitelstvo města bylo

na svém zasedání 14. listopa-
du seznámeno s výsledky
hospodaření za devět měsíců
letošního roku a zároveň
schvalovalo úpravy rozpočtu
téhož roku.

Souhrnné výsledky plnění 
a čerpání rozpočtu za toto ob-
dobí vykazují převahu příjmů
nad výdaji v objemu 35 milio-
nů korun. Na účtech města
zůstává 78 milionů korun. 
V procentuálním vyjádření je
rozpočet plněn na 60 %. 

Daňové a nedaňové příjmy
jsou naplňovány podle plánu.
Kapitálové příjmy jsou nižší
než plánované, jelikož v přípa-
dě prodeje některých pozem-
ků a nemovitostí proběhne
nová licitace. Proto zastupitel-
stvo přistoupilo k úpravě roz-
počtu a přesunulo tyto očeká-
vané příjmy do roku 2008.
Stejný postup byl uplatněn 
v případě poplatků za vynětí 
z půdního fondu za dálnici v úse-
ku Starý Bohumín - hranice 
a obchvat, které se v roce
2007 neuskuteční. 

Dotace, které v rozpočtu
města představují 201 milionů
korun, jsou naplňovány podle
plánu a oproti němu ještě 
úpravou rozpočtu navýšeny 
o dalších asi 12 milionů korun.

Kromě drobných úprav jde hlav-
ně o změny v dotacích na soci-
ální dávky a nové dotace určené
na rekonstrukci tří škol. Pro-
vozní výdaje jsou za uplynulých
devět měsíců čerpány na 68 %.
Investice jsou plněny na 51 %.
Tento údaj ale nevypovídá o sku-
tečně provedených pracích, je-
likož smluvní doba k uhrazení
faktur činí mnohdy až 2 měsíce.
Proto provedené práce nejsou
ještě zaplaceny a v čerpání roz-
počtu se neprojeví. Z velkých
investičních akcí je tak napří-
klad ukončena stavební úprava
hotelového domu, stavební 
úpravy budovy K3 nebo rekon-
strukce operačních sálů.

I ve výdajích se projeví navr-
hované úpravy rozpočtu, hlavně
přesuny mezi investicemi a ne-
investičními výdaji, které ne-
mají vliv na celkovou výši roz-
počtu, a dále přijatými dotacemi,
které příjmy i výdaje navýší.
Celkově byly navrženy úpravy
ve výši 10,5 milionu korun.

■ Návrh rozpočtu roku 2008
Zastupitelé se zabývali také

druhou verzí rozpočtu města
na příští rok. V této fázi je roz-
počet vyrovnaný v celkovém
objemu příjmů i výdajů 568

milionů korun. Oproti první
verzi byly navýšeny příjmy 
z daní, poplatky za vynětí půdy
z půdního fondu, kapitálové
příjmy za prodej majetku. Pře-
sun tří investičních akcí (pří-
stavba výtahu Jateční, kanali-
zace, výměna a oprava krovů
čp. 225 na Masarykově ulici)
tzv. »pod čáru«, snížení inves-
tičního příspěvku bohumínské
nemocnici, vypuštění z rozpo-
čtu výkupu čp. 45 ve Starém
Bohumíně, který byl realizo-
ván v roce 2007, snížení rezervy
města, omezení výdajů u od-
boru organizačního a školství,
to jsou hlavní změny ve výda-
jové části rozpočtu příštího ro-
ku. V případě akcí »pod ča-
rou« bude pro jejich realizaci 
v roce 2008 důležité, zda bude
pokračovat úspěšnost v získá-
vání dotací a také to, s jakým
výsledkem bude uzavřeno hos-
podaření města v roce 2007. 

Výše zmíněnými úpravami
bylo docíleno vyrovnání roz-
počtu. Nejedná se ale o návrh
konečný. Ten bude předložen
ke schválení 12. prosince na
letošním posledním zasedání
zastupitelstva města. 

Monika BONCZKOVÁ,
finanční odbor

● O dálnici ještě před
jejím otevřením
Veřejná prezentace jedné 

z nejvýznamnějších doprav-
ních staveb na území našeho
města od vybudování Severní
dráhy císaře Ferdinanda v 19.
století proběhne 28. listopadu
v 16 hodin na radnici, v zase-
dací místnosti číslo 230. Živě
ji odvysílá T.I.K. Zástupce Ře-
ditelství silnic a dálnic před-
staví úsek dálnice D47 mezi
Bohumínem a Ostravou, který
bude dán do provozu 2. pro-
since. Zájemci dále budou mo-
ci shlédnout aktuální leteckou
videoprojekci z dálnice a získa-
jí informace o vedení budoucí
trasy přes město do Věřnovic,
k hranicím s Polskem. Ná-
vštěvníci budou mít prostor 
k dotazům. (rad)

● Nájemné se nemění
Rada města rozhodla, že 

nebude valorizovat výši ná-
jemného za pronájem nebyto-
vých prostor. Zvýšení ceny ná-
jmů o skutečné procento infla-
ce je město oprávněno provést
vždy k 31. březnu každého ro-
ku podle »inflační doložky«
zakotvené v nájemních smlou-
vách. Úleva se týká pouze těch
nájemců, kteří řádně plní své
povinnosti a nedluží za proná-
jem nebytových prostor. (red)
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● Byt na ulici Čs. armády
689, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 4, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 84,80 m2, pro
výpočet nájemného 80,72 m2.
Licitace se koná 26. listopadu
v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Čáslavské
985, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 10, 4. nadzemní podlaží.
Celková plocha 55,99 m2, pro
výpočet nájemného 54,99 m2.
Prohlídka bytu 29. listopadu
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 3. prosince v 16 hodin. 

● Byt na ulici Štefánikově
1079, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 17, 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 57,70 m2, pro

výpočet nájemného 57,00 m2.
Prohlídka bytu 4. prosince od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 10. prosince v 16 hodin. 

● Byt na ulici Nerudově
973, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 49, 10. nadzemní podlaží.
Celková plocha 62,13 m2, pro
výpočet nájemného 61,13 m2.
Prohlídka bytu 4. prosince od
8.45 do 9.15 hodin. Licitace se
koná 10. prosince v 16.15 ho-
din. 

● Byt na ulici Okružní
1068, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 18, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 54,58 m2, pro
výpočet nájemného 49,28 m2.
Prohlídka bytu 4. prosince od

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:

Termíny licitací městských bytů
8 do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 10. prosince v 16.30 hodin. 

● Byt na ulici Čs. armády
690, 1+1, kategorie. I., číslo
bytu 4, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 48,65 m2, pro
výpočet nájemného 45,86 m2.
Prohlídka bytu 4. prosince od
9 do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 10. prosince v 16.45 hodin.

● Byt na ulici Kostelní 328,
0+2, kategorie. I., číslo bytu 7,
4. nadzemní podlaží. Celková
plocha 55,33 m2, pro výpočet
nájemného 52,63 m2. Prohlíd-
ka bytu 4. prosince od 9.45 do
10.15 hodin. Licitace se koná
12. prosince v 16.30 hodin.

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

(vach)

Akademický sochař Václav
Fidrich připravuje montáž 
a instalaci vodního prvku na
náměstí T. G. Masaryka. Nej-
prve byly osazeny zelené ka-
meny a po obvodu budou 
umístěny ještě bílé. Na středo-
vých kvádrech vyrostou dva
vysoké pylony z bílého carar-
ského mramoru a nakonec so-
chař osadí čtyři chrliče vody
znázorňující vodní živočichy.
Voda bude stékat po pylonech,
tříštit se a ve světle reflektorů
zářivě třpytit. Dokončení
montáže závisí na počasí. Uve-
dení do provozu se však do-
čkáme až na jaře. (frk)

Ozdobí kašna ještě letos náměstí?

Foto: František Krejzek

Touto novelou byla zrušena
povinnost podnikatele doklá-
dat, že nemá na svém účtu da-
ňové nedoplatky z podnikání,
nedoplatky na platbách pojist-

ného za sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a nemá nedo-
platky na pojistném za veřejné
zdravotní pojištění, pokud na

území České republiky pod-
nikal nebo podniká. Podnika-
telé při ohlášení živnosti nebo
podání žádosti o koncesi již ne-
musí výše uvedené skutečnosti
dokládat a živnostenské úřady
si je nebudou ověřovat u pří-
slušných orgánů státní správy. 

V rámci snižování administ-
rativní zátěže podnikatelů 
a usnadnění jejich vstupu do

podnikání byla »bezdlužnost«
jako všeobecná podmínka pro-
vozování živnosti zrušena.
Všeobecnými podmínkami
provozování živnosti fyzický-
mi osobami tak nadále zůstává
dosažení věku 18 let, způsobi-
lost k právním úkonům a bez-
úhonnost.

Eva GIECKOVÁ, 
vedoucí živnostenského odboru

Podnikatelé už nedokládají svou bezdlužnost 
Dne 31. října 2007 nabyl účinnosti zákon č. 270/2007 Sb.,

kterým se mění zákon o správě daní a poplatků a další souvi-
sející zákony, mezi nimi i živnostenský zákon. Změna živno-
stenského zákona se týká především všeobecných podmínek
provozování živnosti uvedených jako podmínky »bezdlužnosti«. 

krátce

● Poděkování 
za pomoc
Touto cestou chci ještě jed-

nou poděkovat za velmi rych-
lou pomoc poskytnutou mému
manželovi Ervínovi Kuchar-
czykovi při zdravotních potí-
žích. Velmi ochotně přijeli 
a pomohli v noci z 12. na 13. li-
stopadu profesionální hasiči
ze směny B Hasičského zá-
chranného sboru Bohumín.

Olga KUCHARCZYKOVÁ

● Příprava na
přijímací zkoušky
Gymnázium Františka Živ-

ného v Bohumíně pořádá pro
žáky 5. a 9. tříd základních
škol přípravné kurzy k přijíma-
cím zkouškám na střední školy
z českého jazyka a matematiky.
Cena třicetihodinového kur-
zu, který bude realizován od
10. ledna do 17. dubna 2008,
činí 1 000 korun. Úhrada kur-
zovného na sekretariátu gym-
názia do 31. prosince 2007.
Bližší informace získáte na
www.gym-bohumin.cz. (gym)

● E-info má už přes 
tisícovku uživatelů
Bezplatná služba E-info,

kterou provozuje městský ú-
řad, má již 1 100 uživatelů. Sta-
čí se zaregistrovat prostřednic-
tvím mailu nebo mobilu a zvo-
lené typy informací vám bu-
dou doručovány zdarma na
váš mobil nebo do mailové
schránky. Zájemci se mohou
registrovat na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce
Zpravodajství, odkaz E-info.
Informace ✆596 092 202. (jir)
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Pomozte chránit děti před domácím násilím

● Jaké problémy nejčastěji řešíte?
Vedle rodin, kde se rodiče spolu rozchá-

zejí či rozvádějí, to bývá nejčastěji zane-
dbaná výchova, vysoká absence dítěte ve
škole, časté hádky mezi rodiči, domácí ná-
silí, ale i nepřiměřené bití a týrání dětí.
Takových rodin je v našem městě městě
mnoho a bohužel v tomto roce máme zvý-
šený počet těchto případů. 

● Odkud získáváte informace o problémových
rodinách?
Nejsou to jen oznámení sousedů, že se 

v rodině děje něco nenormálního. Pode-
zření nám jsou povinni hlásit lékaři, učite-
lé ve školkách a školách, někdy se dovíme
o problému přímo od dítěte, kterého se tý-
ká. Můžeme s ním hovořit bez přítomnos-
tí rodičů, dokonce bez jejich vědomí. V le-
tošním roce byla ve dvaceti případech 
uplatněna naše pohotovost. Zpravidla nás
kontaktuje Policie ČR, která nás seznámí
se situací a následně podle potřeby k pří-
padu vyjíždíme. Jsou to případy dětí, které
se odmítají vrátit domů z obavy, že budou
zbity, nebo u kterých bylo prokázáno poži-
tí návykových látek. A pak situace, kdy
došlo k napadení matky opilým partnerem
a tomuto incidentu byly přítomny děti.
Podle okolností se snažíme situaci vyřešit
umístěním dítěte k příbuzným či známým.
Existují také zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, takzvaná krizová lůžka.
Jsou to krátkodobá umístění pro případy,
že došlo ke zranění a hospitalizaci matky
při neshodě s otcem. 

● Vstupujete do rodiny na základě jednoho 
ohlášení?
Ověřujeme a doplňujeme informace 

z různých zdrojů, zejména ve škole, u dět-
ských lékařů, vyptáváme se dětí, kterých
se to týká. Teprve po získání všech podkla-
dů vstupujeme do rodiny. Tuto možnost
nám dává zákon.

● A co další možnosti?
Rodiny zpravidla slyší již na pouhou do-

mluvu z naší strany. V případech, kdy je 
evidentní, že to rodina sama nezvládne,
můžeme doporučit, ale i nařídit návštěvu
poradenského zařízení. Máme pravomoc
uložit rodičům napomenutí, stanovit nad
výchovou dětí dohled. Pokud se situace
nelepší nebo dokonce horší, podáváme sou-
du podnět k nařízení ústavní výchovy či
svěření dítěte do péče jiné blízké osoby. Při
podezření na spáchání trestného činu, na-
příklad ohrožování výchovy mládeže či týrá-
ní svěřené osoby, to oznamujeme Policii ČR. 

● Jde jen o sociálně slabé rodiny? 
Ve velké míře ano, ale jsou to i rodiny

dobře situované. Rodiče jsou natolik vytí-
žení, že nemají čas se svému dítěti věno-
vat. To se toulá po nocích, zkouší fetovat,
chodit za školu, začíná být agresívní. První
známky, že se něco ve výchově děje, se ob-
jevují ve školách. Pokud domluva pedago-
gických pracovníků při rodičovských
schůzkách nestačí, mají školy povinnost
nám tyto případy hlásit.

● Jak se k vaší péči staví samotné děti?
Děti s námi spolupracují obvykle bez

problémů, důvěřují nám. Některé cítí, že
jim můžeme pomoci, jiné se však bojí, že
je pošleme do dětského domova. Ve sku-
tečnosti je naším cílem pomáhat biologic-
kým rodičům upravit si poměry tak, aby
bylo dítě v rodině spokojené.

● Nesetkáváte se s neochotou rodičů?
Určitě jim to není příjemné, ale vědí, že

máme možnost v konečné fázi dítě ode-
brat, takže spolupracují a respektují nás.

Úsek sociálně-právní ochrany dětí sociálního odboru městského úřadu se zabývá,
vedle dalších činností, vyhledáváním a pomocí rodinám, ve kterých dochází k za-
nedbávání výchovy dětí či k domácímu násilí. O možnostech pracovníků tohoto 
úseku hovoříme s Martinou Oláhovou. 

● Jediná návštěva v rodině asi problémy 
nevyřeší?
Nejde o jedinou návštěvu. Zlepšení se

projevuje většinou až po půl roce. Po ce-
lou tu dobu s rodinou spolupracujeme,
navštěvujeme ji, kontrolujeme. Rodiče
musí mít čas na nápravu. Během té doby
se pozná zlepšení jednak na chování dítěte
ve školce nebo ve škole, na zdraví dítěte,
na jeho psychické pohodě.

● Jaká jsou pozitiva vaší práce?
Měli jsme případy zanedbávaných, bi-

tých a týraných dětí. Vstupem do rodiny
se vše výrazně zlepšilo, děti prospívají, si-
tuace se stabilizovala. Samozřejmě bylo v
některých případech nezbytné dítě z rodi-
ny odebrat, ale v každém případě to pro
dítě znamenalo zlepšení. Vždy je nám od-
měnou, když je v rodině viditelné zlepšení
a dítě je spokojené. 

● Jak se oprostíte od starostí, které na vás vaše
práce přenáší?
Snažím se o to, abych problémy, které

řeším, nepřenášela do své vlastní rodiny,
ale jsou dny, kdy se dozvím tak závažné 

informace, že to opravdu nejde vymazat 
z mysli odchodem z práce. Jsou to okamži-
ky, kdy se mnou doma není řeč a problémy
se mi honí hlavou i v noci a ve snech. 
Oprostit se od práce mi pomáhají zejména
mé dvě dcery a manžel, kteří doma chtějí
mít veselou mámu a ne přísnou úřednici 
a já věřím, že se mi to daří. 

Závěrem bych se však chtěla obrátit ze-
jména na občany, aby si všímali svého 
okolí a v případě, že se jim nejeví péče 
o dítě adekvátní, aby se nebáli to oznámit.
Své poznatky mohou sdělit písemnou for-
mou, osobní návštěvou na úsek sociálně-
právní ochrany dětí sociálního odboru či
telefonicky na čísle 596 092 136, případně
mohou využít schránky důvěry na radnici.
Občanům můžeme zaručit naprostou dis-
krétnost, jelikož současná právní úprava
zaručuje fyzickým osobám, které upozorní
na nevhodné chování dětí či rodičů, že ne-
budou uvedeni ve spisové dokumentaci,
do které mohou rodiče nahlížet. Čím dří-
ve budeme moci dítěti pomoci, tím lépe. 

Připravil František KREJZEK

▲ Martina Oláhová je jednou z týmu sedmi lidí, kteří se problematice sociálně-právní ochrany 
dítěte na městském úřadu věnují. Foto: František Krejzek
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Maják městské policie
● Pokladní z nádraží Čes-

kých drah napadl 3. listopadu

muž, který poškodil skleněnou

přepážku s bezpečnostní fólií.

Strážníci díky rychlému zása-

hu zadrželi u lávky pro pěší

přes tra	 podezřelého muže 

z Orlové, který odpovídal po-

pisu pachatele. 

● Šestikilové železné ingoty

kradli 6. listopadu večer ve

Vrbici čtyři zloději přímo z va-

gónu. Strážníci zde zadrželi tři

ze čtyř pachatelů, kteří již stih-

li odcizit 96 kusů ingotů.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Hlídka městské policie za-
držela 29. října v Pudlově ve
sběrně surovin dvě osoby, kte-
ré zde chtěly odevzdat větší
množství dvoumetrových ple-
chů odcizených z parovodního
potrubí. Při jejich kontrole se
dal další mladík ve sběrně na
útěk. Strážníci jej zadrželi na
Drátovenské ulici a zjistili, že
se jedná o hledanou osobu.
Případ převzali policisté ČR.

● Krádež železného materiá-
lu z areálu ČD řešili strážníci
také poslední říjnový den čas-
ně ráno na ulici Boženy Něm-
cové. Muže z Dolní Lutyně
předali policii i s připraveným
materiálem.

Dnes znovu připomínáme
některé zásady, které platí
pro třídění a ukládání ko-
munálních odpadů v Bohu-
míně.

● Separace - sklo, plasty,
papír odkládáme do nádob na
tříděný odpad. Jedná se o ba-
revné zvony - modré, žluté, bí-
lé a zelené. Na separovaný
sběr existuje ve městě 96 kom-
pletních  stanoviš	.

● Velkokapacitní kontej-
nery slouží pro odkládání vel-
koobjemových odpadů, to jsou
odpady, které se svým obje-
mem nevejdou do popelnic. 
V letošním roce funguje na ú-
zemí města 12 stanoviš	 velko-
kapacitních kontejnerů. V ro-
ce 2008 jich bude 7.

● Pojízdná sběrna nebez-
pečných odpadů sváží nebez-
pečné odpady (např. zbytky
barev, oleje, autobaterie) a vy-
řazené elektrozařízení (lednič-
ky, televizory, zářivky). V roce
2008 vyjede pojízdná sběrna

čtyřikrát a to 29. března, 21.

června, 6. září a 8. listopadu.

● Sběrné místo v závodu
Recyklace ŽDB GROUP a. s.
- na vrátnici  lze  předat nebez-

pečné odpady a vyřazená elek-

trozařízení.

Sběrný dvůr komunálních
odpadů v areálu BM servisu,
a. s. na ulici Koperníkově ode-

bírá téměř veškeré vytříděné

druhy komunálních odpadů:

- velkoobjemové odpady,

- separovaný odpad - plasty,
papír, nápojové kartony, sklo
(autoskla nejsou odebírána),

- textil, kovový odpad, pne-
umatiky (pouze osobních au-
tomobilů) jednorázově v množ-
ství do 5 kusů, stavební odpa-
dy (zemina, beton, cihla, de-
moliční odpady) rovněž  jed-
norázově ve velice omezeném
množství do 0,5 m3 (což je 5 až
6 zahradních koleček),

- nebezpečné odpady, 
- elektrozařízení,

- rostlinný odpad - posečená
tráva, listí, rostlinné zbytky (kro-
mě ořezaných větví, keřů apod.)

● Mobilní sběrný dvůr - ta-
to nová služba bude pro obča-
ny zahájena v roce 2008. Mo-
bilní sběrný dvůr bude fungo-
vat na stejném principu jako
sběrný dvůr stacionární. Umís-
	ován bude v každé městské
části v období od 6. března do
14. října v intervalu dvakrát
ročně (mimo zimní období),
vždy po dobu 13 dnů. Mobilní
sběrna se objeví na 8 stanoviš-
tích a budou zde odebírány
stejné druhy odpadů jako ve
sběrném dvoře stacionárním. 

Téměř všechny informace 

o možnostech nakládání s ko-

munálními odpady v našem

městě najdou občané opět v e-

kologickém kalendáři na rok

2008, který bude doručen do

všech domácností Bohumína

do konce letošního roku.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb  

Využívejte všech možností třídění odpadů

▲ Na separovaný sběr skla, plastů a papíru máme ve městě 96 
kompletních stanoviš� s barevnými zvony. Foto: Mirka Hrbáčová

... 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. A ten, kdo již v budoucnu ne-
chce řídit motorová vozidle, zde může svůj řidičský průkaz odevz-
dat. Výměna »řidičáku« je ze zákona bezplatná. (red) 

víte, že...

Za popelnice o objemu 110
litrů zaplatíme 1 380 korun, za
kontejnery 1 100 litrů 7 150 ko-
run a sídlištní kontejnery s šes-
ti vhazovacími otvory  39 078
korun. Úhrada za popelnice
110 litrů je oproti loňskému
roku vyšší o 3 %, u kontejnerů
1 100 litrů je vyšší o 5,6 %, u síd-
lištních kontejnerů o 7,7 %.

V celkové výši úhrady za na-
kládání s komunálními odpa-
dy jsou zakalkulovány kromě
svozu nádob na odkládání směs-
ného komunálního odpadu
rovněž  náklady na vývoz vel-
kokapacitních kontejnerů, sběr
nebezpečných odpadů, provo-
zování sběrných dvorů a čás-
tečně na služby související se
separací. Město Bohumín bu-
de v roce 2008 přispívat ze
svých finančních prostředků

do této oblasti  částkou 2 440
tisíc korun.

Sleva poskytovaná fyzickým
osobám  samostatně bydlícím
v rodinných domech (tj. jedna
osoba v  rodinném domě), bez
ohledu na způsob vytápění,
zůstává beze změny, tedy 500
korun ročně za popelnici 110
litrů při četnosti vývozu jedne-
krát za 14 dnů. 

Důsledné třídění odpadů by
dnes už mělo být samozřej-
mostí pro každého z nás. Po-
kud odpady roztřídíte, umož-
níte tak jejich znovupoužití
nebo využití. Pokud odpad vy-
hodíte do popelnic, končí na
skládkách, které neustále ros-
tou. Třídit odpady je velmi
jednoduché a v našem městě
jsou k třídění odpadů vytvoře-
ny široké možnosti. (plu)

Kolik zaplatíme v roce 2008
za komunální odpady?

Rada města Bohumína na svém zasedání 12. listopadu  pro-
jednávala výši úhrady za nakládání s komunálním odpadem
pro občany v roce 2008 a stanovila následující roční platby
při  četnosti vývozů jedenkrát za 14 dnů. 
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Vzhledem k tomu, že větši-
na záměrů a cílů byla v průbě-
hu let 2002 - 2007 splněna,
vznikla potřeba vytvořit nový
strategický plán s časovým ho-
rizontem 10 až 15 let.

Aktualizace strategického
plánu rozvoje města Bohumí-
na probíhá v rámci projektu
Moravskoslezského kraje Part-
nerstvím k prosperitě již od za-
čátku roku 2007. Na jeho
tvorbě se aktivně podílejí čle-

nové komise pro strategický
rozvoj, pracovní komise při ra-
dě města, zá-
stupci význam-
ných bohu-
mínských podniků, zaměst-
nanci  stavebního odboru
městského úřadu a Institut
rozvoje podnikání, s. r. o. Vý-
sledkem úspěšné spolupráce je
koncepční dokument, který
bude sloužit všem žadatelům 
o získání finanční podpory ze

zdrojů Evropské unie na úze-
mí města (projednaný a schvá-
lený strategický plán je ne-
zbytným podkladem k žádos-
tem o dotace v programovém
období EU na léta 2007-2013).

Strategický plán rozvoje
města Bohumína je postaven

na třech pilí-
řích - ekono-
mický rozvoj,

kvalita života a image města,
které jsou dále děleny do jed-
notlivých cílů a opatření. 
S obsahem projednání pracov-
ní verze se občané Bohumína
mohli seznámit ve speciální
příloze OKA č. 14 v srpnu to-
hoto roku, dále na webu

(www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce »O městě«) nebo osobní
návštěvou na stavebním odbo-
ru městského úřadu. 

Před definitivním schvále-
ním tohoto rozvojového doku-
mentu v zastupitelstvu města
se bude konat ve středu 28.
listopadu v 15 hodin v zasedací
místnosti městského úřadu č.
230 veřejné projednávání
strategického plánu.

Všichni občané, kterým ne-
ní budoucnost Bohumína lho-
stejná, jsou tímto srdečně zvá-
ni. Uvidíte také živě na T.I.K.u.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

Veřejné projednávání strategického plánu
První strategický plán rozvoje Bohumína byl schválen na

zasedání zastupitelstva města 23. května 2002. Cílem doku-
mentu bylo dlouhodobě formulovat základní záměry a cíle
města, stanovit směry jeho rozvoje a navrhnout opatření smě-
řující k jejich realizaci. 

pozvánka

▲ Poslední úsek dálnice před Starým Bohumínem. Foto: František Krejzek

Ředitelství silnic a dálnic
ČR slavnostně otevře no-
vých sedmnáct kilometrů
dálnice D47 mezi Bohumí-
nem a Ostravou. Stane se tak
již 1. prosince 2007. O den
později bude nový úsek dál-
nice uveden do běžného pro-
vozu. Jde o jednu z nejvý-
znamnějších událostí po-
sledních let v našem kraji. 

Moravskoslezský kraj a měs-

to Bohumín připravilo pro ob-

čany dopravu autobusy zdar-

ma nejen na místo slavnostní-

ho zahájení, ale také projíž�-

ku v části úseku nové dálnice 

z Antošovic do Ostravy, včet-

ně výkladu. Autobusy budou

vyjíždět z náměstí T. G. Masa-

ryka v hodinových intervalech 

a stejně se budou vracet na-

zpět. První spoj odjede v jede-

náct, poslední v patnáct hodin.

Na dálniční křižovatce Rud-

ná v Ostravě se 1. prosince od

12 do 19 hodin budou dít věci,

které jindy na dálnici nespatří-

te. Svůj koncert tady bude mít

skupina Buty a další kapely,

představí se záchranáři, poli-

cisté i technické služby. Poprvé

a snad naposled se na tomto

místě uskuteční vystoupení

kaskadérů. Setkáte se zde 

s Karlem Lopraisem a Tatrou 

z rallye Paříž - Dakar, své umě-

ní představí desetinásobný

mistr České republiky v mo-

totrialu. Pracovníci Ředitel-

ství silnic a dálnic České re-

publiky vám budou ochotně

odpovídat na vaše dotazy. Ve-

čer zakončí ohňostroj.

František KREJZEK

První projíž�ka po dálnici bude zdarma

Devadesát pět let historie »Benešovky«
Základní škola na tř. Dr. E. Beneše pořádá ve dnech 27. a 28. listopadu Den otevřených

dveří pro rodiče a veřejnost. 
U příležitosti 95. výročí založení Základní školy na tř. Dr. E. Beneše bude v úterý od 14 do 17

hodin přístupná hlavní budova, školní družina, bývalá polská škola a školní jarmark 
s prodejem výrobků žáků i s občerstvením. Návštěvníci mohou přijít do školy také ve středu od 
9 do 13 hodin. Tento den vystoupí žáci školy ve 14 hodin a v 16.30 hodin na slavnostní akademii 
v sále kina K3 Bohumín. (red)

● Silvestrovský běh 
letos podeváté
Silvestrovský běh odstartuje

letos podeváté. Uskuteční se
30. prosince v parku Petra
Bezruče a bude zakončen pře-
dáním odměn a malým ohňo-
strojem. Podrobnější informa-
ce si přečtete v příštím čísle
OKA. (red)
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● Co vás přesvědčilo pro práci 
v zastupitelstvu? 
Moc se mi líbí, jak se Bohu-

mín rychle rozvíjí a chtěla
jsem se na tom podílet svými
nápady a postřehy.

● Prosazujete v zastupitelstvu 
raději své vlastní názory 
nebo diskutujete o svých 
rozhodnutích s přáteli?
Většinou problémy s někým

prodiskutuji a zjistím, jak to
vidí on. Mám totiž na některé
věci možná až příliš vyhraněné
názory a nejsem právě rozený
diplomat. Takto se ty hrany 
obrousí.

● Která oblast komunální politiky
vám je nejbližší? Máte možnost
pracovat ve výboru či komisi,
která tuto problematiku řeší? 
Nejbližší je mi samozřejmě

oblast kultury a životního pro-
středí, a tak se snažím přispět
svými postřehy v obou těchto

komisích. Spousta našich spo-
lečných názorů se již uplatnila
a některé záležitosti je třeba
ještě dotáhnout. Například se
ještě nepropojily cyklostezky, 
a proto je pohyb cykloturistů 
v určitých úse-
cích znevýhod-
něn. Úspěšně
byla obnovena spousta pamě-
tihodností. Nepodařilo se ale
změnit myšlení lidí natolik,
aby si všichni vážili toho, čeho
se dosáhlo.

● Do které oblasti městského 
rozpočtu by se, podle Vašeho
názoru, mělo více investovat 
a kde byste potřebné zdroje 
hledala? 
Zvýšila bych částku na bez-

pečnost silničního provozu.
Tady je jistě co vylepšovat. Ne-
vyhovuje povrch silnic, ani
dopravní značení, na mnoha
místech nejsou vůbec chodní-
ky, a to především na okrajích

města. Moc by se hodila i do-
pravní hřiště, kde by se od nej-
útlejšího věku budoucí chodci
a řidiči učili disciplíně. Mys-
lím, že by městu pomohlo i více
kamer. Zdroje by se jistě našly.

● Co Vám v poslední době uděla-
lo největší radost, jaký  cíl si
kladete do následujícího roku?
Radost mám hlavně z toho,

že mé děti chtějí bydlet v Bo-
humíně, ač to-
mu dříve bylo
jinak. A cíl do

dalšího roku? Udělat si více
času na vzdělávání.

● Jakou literaturu čtete nejraději?  
Nejraději čtu o zahradní ar-

chitektuře, zajímají mě i pěs-
tební podmínky rostlin, nové
trendy v bydlení, atd. Zkrátka
vše o zahrádkaření.

● Je pro vás přijatelnější nápad
vytvořit v okolí meandrů Odry
naučnou stezku či rezervaci 
a zpřístupnit ji lidem, nebo toto
území chránit před poškozováním?
Myslím, že jakmile se zpří-

stupní, nepůjde poškozování
už zastavit a ráda bych, aby

Dopravní hřiště naučí děti disciplíně
Na slovíčko se zastupitelkou Marcelou Ciprichovou

»A� má každý prostor pro sebe, i když jsme spolu,« to je životní
krédo zastupitelky města Marcely Ciprichové. Ráda se věnuje
zahradničení i kutilství. Jejím koníčkem je také keramika. 
V komisích rady města pracuje v kultuře a v životním prostředí.

tento evropský fenomén zůstal
zachován ve své nynější podo-
bě. Takže jsem jednoznačně
proti zpřístupnění.

● Za několik dnů se otevře úsek
dálnice D47 z Ostravy do Bo-
humína. Jaký je váš názor, 
přivede po konečném napojení
na celou dálniční sí� našemu
městu pozitiva nebo negativa?
Určitě obojí. Mezi ty nega-

tivní stránky určitě bude patřit
zhoršení ovzduší, hlučnost,
možné zvýšení nehodovosti.
Pozitiva ale samozřejmě pře-
vládají!

Připravil František KREJZEK

rozhovor

▲ Na dosud nezkolaudovaném parkovišti řidiči parkují na vlastní nebezpečí. Foto: František Krejzek

Na sídlišti na Tovární ulici
vyrostla bezmála padesátka
nových parkovacích stání.
Projekt za 1,7 milionu ko-
run má ulehčit tamní do-
pravní situaci a vyřešit nedo-
statek ploch pro parkování. 

Ve skutečnosti jde o dvě ne-
daleko od sebe umístěná par-
koviště, která te� čekají na ko-
laudaci. »První parkoviště, větší,
se nachází vedle jednoho z barů 
v lokalitě Tovární ulice a nabízí
35 kolmých parkovacích stání.
Druhé, menší se 14 místy, je situ-
ováno přímo uprostřed sídliště,«
popsala projekt Jana Fonioko-
vá z investičního odboru naší
radnice. 

Zároveň potvrdila, že na ně-
kterých místech řidiči již svá
vozidla odstavují, ale činí tak
na vlastní nebezpečí, protože

Nová parkoviště vyrostla na Tovární ulici

obě plochy zatím nejsou zko-
laudované. »Oficiálně začne
parkoviště sloužit svému účelu

zřejmě až začátkem prosince. Te-
dy v okamžiku, kdy se vyřídí pro-
ces změny stavby před dokonče-

ním a získáme kolaudační sou-
hlas,« doplnila Jana Fonioková.

Lukáš KANIA
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Členové ob-
čanského
sdružení Přá-
tel bohumínské historie se
zprvu pokoušeli navrátit výše
uvedenou pamětní desku na
její původní místo určení, na
dům čp. 130 v obci Krasov, kde
se Josef Schinzel skutečně na-

rodil. Bohužel
majitelka, kte-
ré dnes dům

patří, nebyla této myšlence
příliš nakloněna. 

Z tohoto důvodu bylo roz-
hodnuto desku nabídnout po-
měrně nedávno vzniklému Mu-
zeu umění Olomouc - Arcidie-

céznímu muzeu. V případě ne-
zájmu by s největší pravděpo-
dobností bylo přistoupeno k je-
jí úpravě, respektive přebrou-
šení na jinou pamětní desku.
Na území našeho města, v mís-
tě jejího nálezu, které nemělo
s olomouckým světícím bisku-
pem  Josefem Schinzelem zřej-
mě vůbec nic společného, by
totiž skutečně neměla jiného
smysluplnějšího využití.

Muzeum umění Olomouc -
Arcibiskupské muzeum však 
o desku projevilo nefalšovaný
zájem. K jejímu bezplatnému
předání došlo ve čtvrtek dne
25. října 2007 v Olomouci. 

Jan F. TEISTER,
předseda sdružení 

Přátel bohumínské historie

Jak to dopadlo s pamětní deskou biskupa Schinzela
Asi před rokem, při výkopových

pracích v městské části Starý Bo-
humín, na Wolkerově ulici u do-
mu čp. 324, se podařilo Zdeňku
Lhotskému objevit nepoškoze-
nou mramorovou pamětní des-
ku o rozměru 730 x 420 mm. 

z historie

Podle německého nápisu
»In diesem Hause wurde geboren
am 15. 3. 1869 J. E. Dr. Josef
Schinzel - Weihbischof in Ol-
mütz« nebylo těžké zjistit, že 
v minulosti byla (nebo teprve
měla být) umístěna na rod-
ném domě římskokatolického
olomouckého světícího bisku-
pa Josefa Schinzela, * 15. břez-
na 1869 v Krasově; ✝ 28. čer-
vence 1944 v Olomouci.

»Nová tvář školního dvora se
už začíná rýsovat. Pro děti vyros-
te prostor s basketbalovým košem
pro streetball, přístřešek pro kola,
kreslící tabule a jako zvláštní pr-
vek sluneční hodiny. Areál ozdobí
popínavé květiny,« uvedla ve-
doucí odboru školství, kultury
a sportu městského úřadu
Pavla Skokanová. Projekt po-
dle ní přinese i větší bezpeč-

nost školáků, kteří budou no-

vě opraveným dvorem vcházet

do školní budovy a nebudou

tak již muset využívat dosa-

vadního vstupu u hlavní ko-

munikace, která kolem školy

vede. Projekt za 2,5 milionu

korun bude dokončen v závě-

ru listopadu. 

Lukáš KANIA

Škola bude mít nádvoří pro výuku i odpočinek
Dvůr Základní školy na tř. Dr. E. Beneše se mění k nepozná-

ní. Radnice zde s pomocí dotace ze státního rozpočtu provádí
rekonstrukci, která změní doposud nevyužívaný prostor 
v multifunkční místo pro odpočinek, volnočasové aktivity 
i pro vyučování pod širou oblohou. 

▲ Nová tvář školního dvora se už rýsuje. Foto: František Krejzek

Střední škola Bohumín,
DASPON Bohumín společně
s Českou barmanskou asociací
Moravskoslezskou sekcí pořá-
dají ve čtvr-
tek  29. listo-
padu v Domě
služeb ŽDB
od 10 do 16 hodin třetí ročník
mezinárodní juniorské bar-
manské soutěže »Fiz-cup« Ju-
nior Bohumín 2007.

Všichni soutěžící a přítomní
budou mít možnost zúčastnit
se od 14 hodin doplňkové sou-
těže v čepování piva pod od-
borným a profesionálním do-

hledem garanta soutěže - pivo-
varu Budvar. Během celé sou-
těže bude probíhat pestrý do-
provodný program, stánkový

prodej, projek-
ce »live« na plát-
ně, pro dospělé
možnost zdar-

ma ochutnat namíchané long-
drinky a načepované pivo 
v připravené »letní zahrádce«.

Prožijte netradičně své čtvr-
teční odpoledne, přij�te, 
ochutnejte, povzbu�te nás. 
Vstupné studenti deset, do-
spělí dvacet korun. 

Liběna ORSÁGOVÁ

Přij�te ochutnat míchané nápoje

pozvánka

Prvního prosince začíná první adventní víkend. Zda bude
město v tuto dobu vyzdobeno vánočním osvětlením, jsme se
zeptali Lumíra Macury, vedoucího organizačního odboru.

Na Mikuláše bude město svítit

»Vždy se začínají světla věšet koncem
listopadu, aby na Mikuláše už svítila. Po
rekonstrukci náměstí chceme novými vá-
nočními řetězy osvětlit dva smrky před
budovou kina. Jeden bude svítit bíle a je-
den modře. Obnova vánočních řetězů nás
letos bude stát 53 tisíc korun. Za pověšení
a demontáž vánočních světel a ozdob vydá
letos město téměř devadesát tisíc korun.
Provádí ji jako každoročně BM servis.«

Také městské části mají své stromy,
které se postupně rozzáří a dodají at-
mosféře vánoční náladu. (frk) Ilustrační foto 
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s talo se

Hned po letních prázdni-
nách nám začal opět kolo-
běh běžných akcí pořáda-
ných naší místní organizací
Společnosti pro podporu li-
dí s mentálním postižením.
Jedná se převážně o sportov-
ní aktivity, kterých není ni-
kdy dost. 

Nejen že chodíme pravidel-
ně plavat, ale uspořádali jsme
soutěž v bowlingu v restauraci
U Jelena. Tato každoroční ak-
ce patří mezi ty oblíbené a náš
příznivec a sponzor Čestmír
Kaspřák nám již několik let
dává k dispozici dvě dráhy.
Nejlepšími hráči byli Radim
Willman, David Drozd, Jan
Klamert, Jan Oršulík a samo-
zřejmě všichni ostatní. Odmě-
nou bylo malé sladké pohoštění
a pro ty nejlepší i malý dárek.

O týden později jsme již ne-
trpělivě čekali ve Frýdku-Míst-
ku na zahájení 11. ročníku let-
ní olympiády, které se zúčast-
nilo 23 družstev. Jelikož ne-
patříme k těm, kteří jsou zdat-
nými atlety, podařilo se nám
umístit celkově na 15. místě. 
K největšímu překvapení však
došlo v jedné z disciplín. V pře-
tahování lanem jsme se umís-
tili na krásném druhém místě
a získali stříbrné medaile.

Sport pokračoval i v říjnu.
Karvinská organizace pořádala
soutěž ve stolním tenisu. I když
je to pro nás neaktuální sport,

přece jsme přišli. Nejlepším 
z nás byl František Dolák, kte-
rý se probojoval do semifinále
a hrál o třetí a čtvrté místo.
Soupeři sice podlehl, ale skli-
dil náš obdiv za dobrý výkon.

V polovině října jsme strávi-
li víkend v penzionu U Pře-
hrady na Morávce. V sobotu
jsme autobusem dojeli do ne-
dalekých Nošovic na exkurzi
do pivovaru. Byla to zajímavá
prohlídka s výkladem o minu-
losti i současnosti pivovaru.
Na závěr byla ochutnávka pi-
va. Odpoledne byl volný pro-
gram. Nadšenci houbaři našli

v okolních lesích i houby. Ve-
čer se konal taneček až do půl-
noci, k poslechu nám hrála ži-
vá hudba. Domů jsme se vráti-
li spokojeni.  

A ještě jednou bowling, ten-
tokrát o pohár starosty České-
ho Těšína, kde jsme obsadili
páté místo. Cestovní agentura
Plaváček nám zhotovila krás-
né potisky na trička, ve kte-
rých budeme reprezentovat
naši organizaci. Děkujeme za
rychlost a vstřícnost tohoto
mladého kolektivu.

Poslední velkou akcí je závě-
rečný večírek s mikulášskou

nadílkou, který se koná 6. pro-
since od 16 hodin v kulturním
domě Bochemie.

Naše místní organizace patří
mezi neziskové, proto bychom
chtěli poděkovat jménem po-
stižených všem sponzorům,
kteří k nám nejsou lhostejní, 
a každoročně přispívají na naši
činnost sponzorským darem.
Bez jejich pomoci bychom ne-
mohli nic podnikat. Zároveň
všem sponzorům přejeme
hodně pracovních úspěchů,
štěstí a zdraví. Zachovejte nám
přízeň i v příštím roce.

Jana BARONOVÁ 

▲ Naši klienti získavají medaile z nejrůznějších sportovních klání. Foto:  Jana Baronová

Sportem si udržujeme dobrou kondici

Oznámení ČEZ
České energetické závo-

dy v posledních dnech o-
hlašují odstávky elektric-
ké energie. Některé ulice
budou bez proudu pět
dnů s přestávkami až do
poloviny prosince. Sleduj-
te proto vyvěšená ozná-
mení ve svých domech 
a na vývěskách, kontroluj-
te webové stránky, na kte-
rých jsou termíny i posti-
žené ulice vystaveny. Po-
kud budete mít pochyb-
nosti o ohlášených odstáv-
kách, volejte informační
linku ČEZ, ✆840 850 860.
Hovor je bezplatný. (red)

● Tragické následky
požáru bytu 
Tragicky dopadl 10. listopa-

du požár bytu ve třetím podla-

ží bytového domu na Štefáni-

kově ulici v Novém Bohumíně.

Zplodinami se při něm udusil

osmdesátiletý muž. Na místě

zasahovaly dva vozy Hasičské-

ho záchranného sboru Morav-

skoslezského kraje a městská

policie. 

Bu�te proto zejména v době

blížících se vánočních svátků

opatrní při manipulaci s otev-

řeným ohněm. (red) Foto: Stanislav Svrčina
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Hned sedm městských do-
mů najednou má od letošní-
ho podzimu nový kabát. 

Nacházejí se v městské části

Záblatí na Budovatelské ulici

a jejich obnova přišla poklad-

nu Bohumína na 10 milionů

korun. »V domech jsme provedli
výměnu oken a zateplili jsme
venkovní stěny. Nové jsou rov-
něž fasády. Práce trvaly zhruba
čtvrt roku,« řekla za investiční

odbor Anna Bräuerová. 

Lukáš KANIA

Obytné domy v Budovatelské ulici

V prostorách radnice oce-
nili zástupci města dvacet pět
talentovaných studentů zá-
kladních a středních škol. 
V rámci projektu Talent roku
získalo ocenění i 18 pedago-
gů, kteří je připravovali na
soutěže či olympiády. 

Studenti i kantoři obdrželi od
města finanční odměnu spolu 
s permanentkou na čtyři libo-
volná filmová představení kina
K3 Bohumín. Smyslem projek-
tu je podpořit aktivnější stu-
denty, kteří se studiu věnují
nad rámec vyučovacích osnov 
a reprezentují tak nejen školu,
ale i město. (balu)

Žáci, studenti i učitelé bohumínských š

Hovory 
o městě 

Pro žáky bohumínských
základních a studenty
středních škol připravuje
již druhý rok vedení radni-
ce hovory o městě. 

Starosta Petr Vícha přiklá-
dá těmto rozhovorům velký
význam: »Mladí lidé jsou naši-
mi nástupci a je prozíravé při-
pravovat je na možnost, že jed-
nou oni sami usednou do křesla
starosty nebo městských úředníků

▲ Jeden z domů před opravou. Foto: Anna Bräuerová ▲ Dva domy po opravě s barevnou fasádou.

▲ Žáci devátých tříd Základní školy ve Skřečoni diskutují se starostou. Foto: František Krejzek

Foto: Lucie Balcarová
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i v novém kabátu

Obavy zoologů, že introdu-
kovaný druh ohrozí populace
původních evropských druhů
želv a zvláště želvy bahenní,
se bohudíky zatím nepotvrdi-
ly. V jižní Evropě osídlují žel-
vy nádherné díky své přizpů-
sobivosti i biotopy, kde auto-
chtonní druhy nenacházejí
vhodné ekologické podmínky.
Ve střední Evropě původní
želvy bahenní již vymřely ne-
bo jsou nesmírně vzácné. No-
vé výskyty želv proto všude
budí oprávněnou pozornost -
často jsou chytány při výlo-
vech rybníků nebo sportovní-
mi rybáři na udici. Novinové
zprávy nebo záběry v televizi 
o podobných úlovcích jsou
stále častější také v Česku.

Želva nádherná má obdob-
né požadavky na biotop jako
želva bahenní. U nás dorůstá
délky okolo 30 cm. Liší se pře-
devším zbarvením - krunýř
(karapax) je hnědý, žlutě prouž-
kovaný, v mládí jasně zelený,
zdobený žlutými skvrnkami.
Vespod (plastron) je žlutý s čer-
nými prstencovými oky. Na
hlavě, krku i nohách jsou žlu-
té podélné pásky, za okem září
červená skvrna kapkovitého

tvaru. Zimu u nás přečkává 
v bahně tůní. V Itálii a Francii
se želvy nádherné bez problé-
mů rozmnožují. V letošním
roce byly zaznamenány snůš-
ky vajec i u Opavy a Brna,
takže není vyloučeno, že k re-
produkcím bude docházet i ve
střední Evropě. 

Na Bohumínsku (štěrkovně
Kališok) pozoroval poprvé
želvu nádhernou J. Tomala 
v roce 1999; další exempláře
pak ulovil v mrtvém rameni
Odry J. Szturc. Postupně ná-
sledovaly nálezy v dalších
městských částech. Zvyšují se
také početní stavy želv - čtyři
exempláře na jednom kmeni
pozoroval M. Mandák na Vr-
bické štěrkovně. Několik exem-
plářů na Gliňoči ve Skřečoni
letos viděli bratři Peroutkové
z atletického oddílu. Nejčas-
těji se vyskytuje v přírodní pa-
mátce Hraniční meandry Od-
ry, kde je nalézal M. Masný
a J. Spáčil. V letošním roce

jsem ji pozoroval na Odře ješ-
tě 14. října, kdy se jeden želví
exemplář slunil na kmeni
stromu spadlém do vody.

Jiří ŠUHAJ

Želva nádherná (Trachemys scripta)
Příroda kolem nás - plazi Bohumína (15)

Želva nádherná pocházející z jihovýchodu Spojených států
patří k častým terarijním zvířatům. A právě jedinci vypuště-
ní do volné přírody přispěli k jejímu zdomácnění nejen 
v Evropě, ale i v Asii, jižní Africe a Americe mimo původní 
areál. V Evropě se výborně aklimatizovala především na jihu
kontinentu. V České republice žije již na desítkách lokalit,
přesný rozsah rozšíření zatím zmapován není.

▲ Na hlavě želvy nádherné je nápadná červená kresba.
Foto: Petr Vlček

škol zaslouží uznání

a budou rozhodovat o budouc-
nosti našeho města. Proto chce-
me znát jejich názory a diskuto-
vat s nimi o věcech veřejných,
které se týkají rozvoje Bohumí-
na.«

Během listopadu hovořila
místostarostka Věra Palková,
která je iniciátorkou myšlen-
ky hovorů o městě, nejen 
s vysokoškolskými studenty,
ale pozvala na diskuzní fó-
rum i žáky devátých tříd a stu-
denty gymnázia. »Devá	áci«
ze Základní školy ve Skřečoni
se do hovorů zapojili bez
skrupulí a vyjadřovali své

vlastní názory, zejména na
změny, které očekávají ve své
městské části. Padly tady ná-
vrhy na vybudování kanaliza-
ce, úpravu dopravy, ale i na
rozšíření vybavenosti služba-
mi. Školáci byli pro předsta-
vitele radnice rovnocennými
partnery, na jejichž názory
město slyší. 

K dalším hovorům o městě
jsou pozváni nejen patnácti-
letí žáci z ostatních bohumín-
ských škol, ale také studenti
Gymnázia Františka Živného
a Střední školy Bohumín.

František KREJZEK

Foto: František Krejzek

Vedení radnice chce znát názory studentů
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pozvánka

Projekt »Návrat do zaměstnání«

Na pomoc přichází mateřské
centrum Bobeš s projektem
motivačního kurzu »Návrat
do zaměstnání«, který proběh-
ne počátkem roku 2008. Hlav-
ním cílem projektu je podpora
a pomoc ženám po mateřské
dovolené s nelehkým návra-
tem do zaměstnání. 

První část ze série kurzů bu-
de zaměřena na techniky hle-
dání zaměstnání. Ženy se bu-
dou učit sestavovat životopis,
motivační dopis, odborníci je
připraví na pohovory, na nej-
častěji kladené otázky ze stran

zaměstnavatelů a poskytnou
jim aktuální informace z ob-
lasti trhu práce. Poradí jim, jak
se prezentovat a získat potřeb-
nou sebedůvěru. 

V další části kurzu se ženy
setkají s odborníky z oblasti
psychologie, kteří jim pomo-
hou zvládnout problematiku
nejistoty a strachu z nástupu
do zaměstnání. 

Součástí kurzu a zároveň ur-
čitě i jeho zpestřením bude ta-
ké poradenství vizážisty, který
ženám poradí, jak vhodně pod-
trhnout svůj půvab a tak pozi-

tivně zapůsobit na zaměstna-
vatele.

Účast na projektu je bez-
platná, jednotlivá setkání pro-
běhnou vždy ve čtvrtek od 18
hodin v délce 90 minut v her-
ně mateřského centra Bobeš.
Podrobnosti budou upřesněny
v prosinci na informativní
schůzce. 

Maminky, nejen z Bohumí-
na, se mohou přihlásit osobně
v herně Bobše (tel. 604 388
853). Vzhledem k omezené-
mu počtu účastníků skupiny
doporučujeme přihlásit se co
nejdříve. 

Další podrobnější informace
o projektu získáte na telefon-
ních číslech 774 735 255, 604
800 100 nebo na stránkách
www.bobescentrum.cz.

Lucie MICHÁLKOVÁ

Mateřské centrum Bobeš v Bohumíně je provozováno již 
8 let a stále častěji zde zaznívá téma možnosti podpory při 
uplatnění žen po mateřské dovolené na trhu práce. Ztráta se-
bedůvěry, motivace, přerušení kontaktů, malá informova-
nost a zastarávání kvalifikace komplikují ženám podle odbor-
níků návrat do práce.

Vánoční koncert Okteta a dětského sboru
Křesťanský sbor v Bohu-

míně pořádá vánoční kon-
cert vokálně-instrumentální
skupiny »Okteto« z Opavy. 
V letošním roce spolu s tou-
to skupinou vystoupí i dět-
ský pěvecký sbor Slunečni-
ce, který již osmým rokem
působí při základní škole 
v malé obci u Opavy, ve Stě-
bořicích. 

Slunečnice pořádá pravidel-
ně jarní a vánoční koncerty 
a zúčastňuje se různých pře-
hlídek a soutěží, na nichž zís-
kává významná ocenění. K těm,
ze kterých má sbor největší ra-
dost, patří Stříbrné pásmo 
z mezinárodní soutěže »Svátky
písní Olomouc 2006« a vítěz-
ství v krajských kolech pře-
hlídky dětských pěveckých sbo-
rů v roce 2005 a 2007. V le-
tošním roce Slunečnice kon-
certovala na Pražském hradě 
a pod uměleckou záštitou Lu-
cie Bílé vystoupila za Morav-
skoslezský kraj na 1. ročníku
celostátní přehlídky dětských
sborů »Světlo za Lidice«. V ro-
ce 2004 vydala Slunečnice sa-
mostatné CD.

Protože máme zájem zpří-
stupnit tento koncert široké

veřejnosti, rozhodli jsme se
pro dobrovolné vstupné. Na-
ším přáním je, abychom si 
v hektickém předvánočním
shonu a úklidové euforii po-
slechli duchovní hudbu s vá-
noční tématikou a uvědomili
si, zda se »nehoníme« zbyteč-
ně. Jestli máme čas jeden na

druhého, na své děti, rodiče,

osamělé přátele a zda Vánoce

neztratily svůj pravý význam.

Věříme, že jsme »hudebním

národem« a stejně jako každo-

ročně si i společně zazpíváme.

Koncert se koná 9. prosince 

v 15 hodin v bohumínském ki-

ně K3 a všichni jste na něj sr-

dečně zváni.

Bedřich KOSTLÁN

▲ Pěvecký soubor Okteto při koncertě v Bohumíně v loňském roce.
Foto: František Krejzek

● Zveme vás na 
putování Mexikem
Lukáš Firla, který před ne-

dávnem procestoval část Me-
xika, bude vyprávět o svých
zážitcích z této zajímavé země.
Dozvíte se o životě Indiánů
(hlavně Mayů), o historii 
a přítomnosti a o Mexiku jako
takovém. Povídání bude dopl-
něno o netradiční snímky. Set-
kání se uskuteční 29. listopadu
v 17 hodin ve sborovém domě
církve evangelické (modrá bu-
dova vedle parku Fryderika
Chopina) na Masarykově uli-
ci. Vstupné je dobrovolné. Ce-
stopisné povídání pořádá Slez-
ská církev evangelická a. v. v
rámci projektu Fara Dokořán.
Další informace podá Miriam
Paszová, tel. 736 627 503. (pas)

● Mikuláš, čert i anděl
dorazí v předstihu
Mikuláš se už nyní těší do

Bohumína. A nejen on. S ním
také čert a anděl. Přijedou,
aby dětem nadělili nejen balí-
ček sladkostí, ale také divadel-
ní pohádku Včelí medvídci,
kterou na pódiu sehrají herci
brněnského divadla Věž. Mi-
kulášská kulturní nadílka se
bude konat v neděli 2. prosin-
ce v kině K3 Bohumín od 17
hodin. Vstupné je 20 korun.
Akci finančně podporuje MO
ČSSD Bohumín a starosta 
a senátor Petr Vícha. Předpro-
dej vstupenek začíná už tento
čtvrtek 22. listopadu v kině, 
v knihovně a v infocentru na
městském úřadě. (red)

● Zajděte si na výstavu
v Bartu
OS Bart si vás u příležitosti

10 let svého založení dovoluje
pozvat na svou tradiční výsta-
vu v prostorách ateliéru Bart 
v Bohumíně na Nerudově uli-
ci, která se koná ve dnech 30.
listopadu až 2. prosince. Vý-
stava bude zahájena vernisáží
30. listopadu v 17 hodin.

Další dny bude otevřeno od
13 do 20 hodin. Vstupné je
dobrovolné.

Těšíme se na vaši návštěvu.
(sob)

krátce
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Darja chce získat mistrovský titul

▲ Darina a Darja Káňovy s klientkou ve svém vlastním fitcentru. Foto: František Krejzek

Vždy, když mluvím s Darinou a Dar-
jou Káňových, nevím která je Darina 
a která Darja. Ale nakonec se vždy zori-
entuji. Matka je Darina, dcera Darja.
Darina letos již absolvovala mistrovství
světa v kulturistice bez rozdílu věku.
Nedostala se do semifinále. Přesto se
připravuje na další mistrovství světa 
v kategorii masters, které proběhne
koncem listopadu v Maďarsku. Českou
republiku reprezentuje v nejvyšších ev-
ropských a světových sportovních sou-
těžích již osm let. Její dcera Darja, která
soutěží v juniorech, si dala cíl nejvyšší.
Do čtyř let získat titul juniorské mistry-
ně světa.

● Darino, od posledního společného setkání 
se mnohé změnilo. Trénujete ve svém 
vlastním fitcentru?
Mám tady vše, co jsem kdy chtěla a po-

třebovala. »Fitko« jsem si zařídila na míru
lidem, sobě i Darji. Ještě to není všechno
hotové, ale postupně to dovybavím. 

● Trénuje tady ještě někdo jiný než vy 
a vaše dcera?
Je to veřejně přístupné fitcentrum, kte-

ré má už své stálé klienty. Je tady právě
maminka, která sem chodí pravidelně cvi-
čit.

● Darino, vy jste tady asi více než doma. 
Je to vaše práce, koníček nebo tréninkové
centrum?
Všechno dohromady. Trávím tady čas

od devíti do jednadvaceti hodin. Mám rá-
da toto prostředí, takže se tady cítím pří-
jemně a ve volných chvílích trénuji a při-
pravuji se na soutěže.

● Neúspěch na posledním mistrovství světa
vás neodradil?
Není to neúspěch. Byla jsem velmi dob-

ře připravena, ale mistrovství bylo mno-
hem silněji obsazeno než v minulých le-
tech, protože se rozdělila jedna váhová ka-
tegorie. Toto mistrovství bylo bez rozdílu
věku. V Ma�arsku budu v kategorii mas-
ters a mám větší šanci na postup.

● Držíte se už neuvěřitelně dlouho 
v nejvyšší výkonnostní třídě. 
Jak dlouho to ještě vydržíte?
Je pravdou, že jsem asi jedna z mála, 

v republice jediná. Přičítám to své zásadě
nikdy neužívat anabolika. Pravidlo jsem
nikdy neporušila, tvrdá příprava na soutě-
že mi zabírá vždy minimálně měsíc, ale 
v tak zvané »závodní formě« se udržuji té-
měř celý rok. A tělo mě poslouchá. Ale 
uvažuji o změně kulturistiky na body-

protože junioři tam svou kategorii nemají.
V juniorech bych chtěla v budoucnu do-
sáhnout na titul mistryně světa v bodyfit-
ness. Druhý titul, který jsem získala, je tak
trošku neobvyklý, protože se jednalo 
o soutěž »O nejhezčí dámské pozadí«, kte-
rou jsem vyhrála. Bylo to ve Vyškově, kde
mamka vyhrála kategorii kulturistiky.

● ● ● 

Manžel Dariny a tatínek Darji se v posi-
lovně objevil během rozhovoru: 

● Nenutí vás ženská většina rodiny, 
abyste také dělal kulturistiku?
Rád je podporuji, ale kulturistiku nedě-

lám. Pravidelně cvičím, ale jen pro potě-
chu a udržení fyzické kondice.

● ● ● 

Poslední otázku jsem položil přítomné
mamince, která právě skončila svou pravi-
delnou dávku posilování: 

● Co vás vedlo k tomu, abyste začala chodit
do posilovny?
Mám čtrnáctiměsíční batole a v posled-

ní době jsem začínala poci	ovat potřebu
vzpruhy. Před dvěma měsíci jsem zde za-
čala pravidelně cvičit pod Darininým do-
hledem. Posílila jsem si svaly a problémy
ustoupily. 

● ● ● 

Mistrovství světa v juniorech a masters
proběhne ve dnech 30. listopadu až 3.
prosince 2007. Po návratu Dariny a Darji
vás seznámíme s výsledky soutěže.

Připravil František KREJZEK

fitness. V kulturistice se, jak řekl státní
trenér, má přirozeně ženská postava neu-
platní - mám málo svalové hmoty. Body-
fitness by mi mohlo více vyhovovat, ale je
zase velmi silně obsazováno. Náročnější to
bude na garderóbu, protože je potřeba ví-
ce hezkých a nápaditých plavek a několik
párů bot.

● Bude velmi zajímavé sledovat,
jak kategorii bodyfitness vyhrává rodinný
klan Káňových. Pokud vím, 
Darja taky dělá bodyfitness.
Ano, Darja soutěží v bodyfitness a ne-

vede si špatně, ostatně zeptejte se jí ro-
vnou.

● Darjo, taky se už ve vašem »fitku«
připravujete na mistrovství v Ma�arsku?
Je to bezvadné, protože nemusím na tré-

ninky dojíždět. Během týdne procvičuji
postupně všechny svalové partie. Některé
dny cvičím dvoufázově, mamka je nejlepší
trenérkou.

● Kde jste letos soutěžila a s jakými výsledky?
Letos jsem bohužel měla soutěžní sezó-

nu zkrácenou o celý půlrok z důvodu kom-
plikovaného přestupu do jiného oddílu.
Ale nakonec jsem se nějaké soutěže stihla
zúčastnit a získala jsem čtvrté místo na ve-
lice prestižní mezinárodní pohárové sou-
těži GP Pepa Opava v kategorii bodyfit-
ness žen. Přestože v kategorii juniorů bu-
du ještě čtyři roky, musela jsem na této
soutěži závodit poprvé v kategorii žen,

reprezentuj í  nás



Dne 11. 10. 2007 se konal
sněm místního sdružení (dá-
le jen MS) ODS Bohumín,
na kterém se mimo jiné voli-
lo i nové vedení MS, tzv.
místní rada (MR).

Nové složení MR: Mgr. 
David Maryška - předseda 
a člen zastupitelstva, Bc. Jitka
Kociánová - místopředseda,
Ing. Vladimír
Šmíd - místo-
předseda a člen
zastupitelstva, RNDr. Marta
Bočková - člen zastupitelstva,
Ing. Drobek Kamil - člen za-
stupitelstva, Mgr. Pavel Dro-
bil - člen zastupitelstva, ná-
městek hejtmana Moravskos-
lezského kraje, Martin Bacík,
Jana Nanková, Ladislav Pe-
kárek, Otakar Staněk, Ing.
Pavel Walica. 

MS ODS Bohumín děkuje
bývalému předsedovi místní

rady Občan-
ské demokra-
tické strany

Ing. Kamilu Drobkovi za jeho
vynikající dlouholetou práci 
a osobní nasazení. 

KONTAKT: ods.bohu-
min@seznam.cz nebo pro-
střednictvím naší schránky na
dveřích kanceláře MS ODS
Bohumín (Studentská ulice,
vchod do České pojiš	ovny).

David MARYŠKA
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Vše zavšiveno, front se drbe celý,
veš po nás leze veliká.

Pan generál se válí na posteli
a každý den se převlíká.

Tato slova vložil do úst cí-
sařského vojáka, povoláním
»učitelského«, Jaroslav Hašek
ve svém románu Osudy dob-
rého vojáka Švejka. Kdyby
Hašek vstal z hrobu a navštívil
Bohumín, jistě by našel inspi-
raci k remake své básně. Jen
by nahradil veš štěnicí, front
městským panelákem a gene-
rála panem starostou. 

Celé měsíce tajila a posléze
bagatelizovala radnice před
doposud nepostiženými obča-
ny problém se zaštěnicovaný-
mi byty. Byla by to přece těžká
rána mottu, že Bohumín je
město, kde prý stojí zato žít.
Až když došla občanům trpěli-
vost a na internetu se objevila
protištěnicová stránka, musela
radnice s tímto problémem vy-
jít na světlo boží. Te� se snad

OPRAVDU?
již najdou potřebné peníze na
důkladnou deratizaci celých
bloků a ne jen jednotlivých by-
tů. 

Je třeba ale taky hledat po-
lehčující okolnosti pro toto
faux paus. Radnice nám vybu-
dovala v městě železniční kori-
dor a propojila tak státní drá-
hu mezi Lutyní a Ostravou.
Te� se finišuje s ukončením
výstavby dálnice. To je přece
Herkulovská práce. 

Bohužel, nic z toho není
pravda. Radnice, jak je jejím
zvykem, se pouze v městských
novinách chlubí cizím peřím.
V nejbližší době se jistě dočte-
me v Oku, že radnice pro ob-
čany Bohumína získala výjim-
ku z placení dálničních zná-
mek v úseku Bohumín - Os-
trava.

Po těchto pozitivních infor-
macích shledávám, že v Bohu-
míně »opravdu stojí zato žít«.

Pavel WALICA, člen MS ODS

Autorem oné věty, kterou
jsem použil v titulku, je prav-
děpodobně vtipný pacient,
který si takto povzdechl na ad-
resu ODS a jejích voličů. On
asi vůbec nechtěl být vtipný,
možná, že byl spíše nas…štva-
ný. Protože byl dobře informo-

Tuto větu jsem zaslechl ze zdravotnických kruhů. A nejde
jen o lékaře a zdravotní sestry, kteří se v ordinacích brzy změ-
ní v pokladní a budou nemocným rozměňovat drobné a vybí-
rat třicetikoruny za každou návštěvu lékaře. V případě, že by
se jim pacientů chtělo zželet a nevybírat, tak jim hrozí 30 tisí-
cová pokuta od zdravotní pojišťovny. 

Kdo volil ODS, a� platí sto korun…

vaný a ví, že
od nového ro-
ku, mimo všech
jiných zdražení, bude platit
nejen u lékaře, ale například
také v lékárně za každou po-
ložku na receptu. Také zřejmě
uměl počítat. A chtěl, a	 místo

toho, aby každý z nás platil 30
korun, platí těch 30 % voličů
ODS stovku. A ostatní nic. 

To by však nebylo zcela
spravedlivé! Proč? Protože
ODS před parlamentními vol-
bami v roce 2006 žádný pro-

gram neměla.
A rozhodně
jsme z jejich

bilboardů, na kterých byly 
slibovány vyšší příjmy, nevy-
četli, za co všechno si tato vlá-
da vezme peníze zpátky. 
O všech platbách byste tam

nenašli téměř nic. Vždy	 kdo

by volil stranu, která by upřím-

ně již před volbami přiznala,

co vše zdraží a zpoplatní, a to

většinou naprosto nesmyslně.

Tak špatnou vládu jsme 

opravdu ještě neměli. Konec-

konců, už je dlouho bez dvou

ministrů a asi nikdo další do ní

nechce! 

Tak voličům ODS odpus	-

me, většina z nich již příště po-

dobnou chybu neudělá. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

pol i t ika

Nové vedení ODS
v Bohumíně
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24.12. ZAVŘENO

25.12. 8 - 21 hodin 

26.12. 8 - 21 hodin 

27.12. 8 - 21 hodin 

28.12. 9 - 21 hodin

Provozní doba Aquacentra o svátcích
Pokud si budete chtít jít během vánočních svátků zapla-

vat, bude vás zajímat, jak je bazén otevřen pro veřejnost:

29.12. 8 - 21 hodin
30.12. 8 - 21 hodin
31.12. 8 - 18 hodin
1.1.2008 14 - 21 hodin
2.1.2008 8 - 21 hodin

(red)

25.12. 10 - 11.30 hodin

26.12. 10 - 11.30 hodin

27.12. ZAVŘENO

28.12. 10 - 11.30 hodin

29.12. 14 - 15.50 hodin

30.12. 14 - 15.50 hodin

+ diskotéka: 16.30 - 18 hodin

1.1. 2008  14 - 15.30 hodin

2.1.2008 10 - 11.30 hodin

(red)

Bruslení pro veřejnost o vánočních svátcích
Sportovní areál za parkem Petra Bezruče nabízí ledovou

plochu zimního stadionu také ve dnech vánočních svátků 
a Silvestr na ledě. Zabruslit si můžete i na Nový rok.
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Vzpomínky - úmrtí Maminko drahá, 
zůstaneš s námi 

ve věčných 
vzpomínkách.

28. listopadu uplyne

10 let vzpomínek 

na naši milovanou

maminku a babičku 

paní Štěpánku
HANUSKOVOU. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte 

spolu s námi. Za celou rodinu 

dcery Jarmila a Věra.

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

Láska však smrtí 
nekončí, v srdcích Tě dál

budeme mít.

Dne 3. prosince 

vzpomeneme 

6. smutné výročí úmrtí

paní Oldřišky KOCUROVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel Josef,

dcera Alena s rodinou a neteř Květka.

Život je dlouhý dost,
když víš, jak ho prožít.
Život měříme skutky 
a ne časem. (Seneca)

Dne 27. listopadu

vzpomeneme 3. výročí

tragického úmrtí 

pana Ing. Petra CHROBOČKA. 

S láskou vzpomínají manželka, 

syn, rodiče, sourozenci s rodinami, 

tchyně, kamarádi 

a přátelé.

Jak krásné by bylo 
Ti přát, jak těžké je 

u hrobu stát 
a vzpomínat.

�
Dne 28. listopadu 

by se dožil 60 let 

pan Miroslav ADAMČÍK. 

S úctou a láskou 

stále vzpomínají 

družka a děti.

Dík za to, čím jsi pro nás
byla, za každý den, 
který jsi pro nás žila.

�
Dne 26. listopadu 
by se dožila 72 let 
naše manželka, 

maminka a babička 

paní Alžběta DOBŘANSKÁ. 
S úctou a láskou vzpomínají 
manžel Ludvík a syn Vlastík 

s manželkou Dášou a vnukem Patrikem.

Bolest, tu nezahojí žádný čas,
ozve se znovu zas a zas. 

Dnes už jen kytičku na hrob Ti
můžeme dát a tiše vzpomínat.

Dne 14. listopadu již 

uplynulo 15 let, kdy jsme

se rozloučili s naším 

milovaným tatínkem,

dědečkem, bratrem 

panem Janem FEDOROWICZEM. 
S láskou vzpomínají dcery Iveta 

a Martina s rodinami, syn Marek 

s rodinou, sestra Vanda s rodinou. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě,
tichý ve svých bolestech.

�
Dne 26. listopadu 

by se dožil 74 let 

pan Oldřich TEMA.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena s rodinou.

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

�
30. listopadu 

uplynou dva roky, 

co zemřel 

pan Milan BACÍK. 

Vzpomínají maminka, 

manželka, synové Radek, Jiří 

a dcera s rodinou.

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

nikdy nezapomene..

Dne 29. listopadu

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

manžela, tatínka, 

bratra, dědečka, pradědečka a kamaráda

pana Vítězslava FRANKA. 

Děkujeme všem, kteří nezapomněli. 

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina. �

Blahopřání - jubilea

Dne 30. listopadu 

oslaví své jubileum

80 let 

pan 
Josef PÁNEK

z Vrbice. 

Do dalších let hodně

zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody

Ti přeje ze srdce manželka Jiřina, 

dcera Jana s manželem Janem, 

vnoučata Lenka s manželem Kamilem,

Martin s manželkou Lenkou 

a pravnučkou Evičkou.

�

Ten, kdo Tě má rád, 
přijde Ti ze srdce

blahopřát.
Dne 24. listopadu oslaví

své 80. narozeniny 
a 5. prosince 54 let 
společného života 

s manželkou Annou 

pan Josef BLÁHA. 
Do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky 
a rodinné pohody přeje manželka Anna, 

dcera Emilie s manželem, tři vnučky 
s rodinami, 12 pravnoučat a 6 prapravnoučat.

Své krásné životní jubileum 80 let 

oslaví 1. prosince 

paní Barbara TWARDZIKOVÁ.

Vše nejlepší, 

hodně zdraví, štěstí,

lásky a spokojenosti

přejí do dalších let

synové Lumír 

a Hilar s rodinami 

a velikou pusinku 

�posílají pravnoučci 

Jakoubek, Lukášek a nejmenší 

Vašíček.



● 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.

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

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

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

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

● Prodám vykrmené krůty,
✆ 776 171 452.

● Půjčka pro každého za-
městnance, důchodce, OSVČ,

inzerce

Informace o podmínkách a cenách inzerce na tel.: 596 092 282.
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mateřská. Žádné popl. předem.
Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Prodám garáž na ul. 9.
května naproti prodejny stav.
Rabat, ✆ 722 514 171.

● Vyměním garáž v Bohu-
míně za garáž poblíž ul. Továr-
ní, ✆ 608 112 899.

● Provádím výkopové a de-
moliční práce pásovým mini-
bagrem, ✆ 604 149 541.

● Prodám byt 3+1 v Bohu-
míně v os. vl. Byt je po částeč-
né rekonstrukci ještě nedodě-
lán. Cena dohodou, ✆ 723
501 836.

● Prodám pračku Indesit,
přední plnění, 1000 ot./min.
Za 2 800 Kč. ✆ 777 314 457.

● Prodám dr. byt 2+1 s vý-
klenkem a balkonem, cena
900 tis. Kč. ✆ 604 443 441.

● Prodám loupané ořechy
140 Kč/kg, ✆ 776 089 368.

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

● Čištění koberců a čalou-
nění - rychle, kvalitně, levně.
Volejte 603 175 567.

● Masáže v aquacentru Bo-
humín - účinné řešení bolestí
vašich zad, kloubů, nohou...
Jaromír Hrbáč ✆ 603 802 030.

HOTOVOSTNÍ
PŮJČKY 

NA COKOLIV
od 6 000 Kč

pro pro zaměstnance, 
důchodce i pro ženy na MD

Tel.: 608 202 207

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

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

AZ FIN servis, s. r. o., Bohumín,
působící ve službách v oblasti strojírenství, 
elektroinstalací, stavební výroby 
a práškového lakování 

přijme OBCHODNÍKA
POŽADUJEME: min. SŠ vzdělání, znalost AJ, ŘP sk. B, 
uživatelskou znalost práce na PC, komunikativní dovednosti,
výhodou praxe v oboru.

Zájemci se mohou přihlásit bu� osobně, 
nebo svoji přihlášku zaslat na adresu:

AZ FIN servis, s. r. o., Bezručova 300, Bohumín, 735 93
Anna Volfová, odd. personalistiky a odměňování

tel.: 59608 3001, e-mail: avolfova@zdb.cz

AZ
FIN servis

K3 Bohumín hledá pracovníka na pozici 
ASISTENTKY PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI KULTURNÍCH PROJEKTŮ.
NÁPLŇ PRÁCE: příprava podkladů pro vypsané granty * administrativní 
práce pro kulturu a ředitele organizace * jednání s klienty a obchodními
partnery.
POŽADUJEME: min. SŠ vzdělání * znalost AJ * nástup od ledna 2008.

Další podrobnosti najdete na www.k3bohumin.cz.
Přihlášku s kontaktními údaji a životopis zasílejte do 30.11. 
na e-mail ředitele organizace karel.balcar@k3bohumin.cz
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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!

SKVĚLÁ NABÍDKA
6 dnů ubytování v Beskydech

4členná rodina s polopenzí a skipasem

jen za 12 500 Kč
info: ✆ 558 366 058w
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EMTC - Czech, a. s. 
Pojišťovací a zajišťovací společnost
zastoupená ve vašem regionu svým pojiš	ovacím makléřem

Vám nabízí

»hypotéku šitou na míru«
Proč s námi?

Protože díky nám nemusíte obcházet

➤ jedenáct bank a
➤ pět stavebních spořitelen,
abyste zjistili nejvýhodnější nabídku. Stačí se spojit 

s naším specialistou, sjednat si bezplatnou schůzku 

a spolu najít ten nejlepší úvěrový produkt vhodný právě

pro Vás.

✹ Nabízíme taky veškeré pojistné produkty
u všech známých pojiš	oven na našem trhu

✹ investiční produkty s investičním poradenstvím

Toto vše zdarma po dohodě 

na tel. čísle 737 239 345,
nebo gasro.josefvseznam.cz

☛☛  ☛☛  

Bohumín - Záblatí, Na Úvoze 372
www.hudebni-nastroj.cz

Tel.: 724 952 404

■ KYTARY, 
■ FLÉTNY … 
■ Perkuse
■ PA technika 
■ Příslušenství, … 

ČSOB Pojiš�ovna zavedla 
novou slevu pro dobré řidiče

Nejen až 40procentní bonus za jízdu bez nehod, ale i další, až 15procentní
Slevu dobrého řidiče nabízí nové povinné ručení ČSOB Pojiš�ovny pro rok
2008. A k tomu řadu jiných cenových zvýhodnění a zajímavých benefitů!

Většina klientů ČSOB Pojiš	ovny bude mít povinné ručení v roce 2008 levnější
než letos. Umožní to bonusy za jízdu bez nehod, které v příštím roce stoupnou o dal-
ších pět procent a jejich maximální výše bude činit už 40 procent.

Ale to není zdaleka vše. Úplnou novinkou je zavedení tzv. Slevy dobrého řidiče,
díky níž noví klienti, kteří předloží doklad o alespoň tříletém předchozím bezeškodném
průběhu povinného ručení, obdrží v prvním roce pojištění u ČSOB Pojiš	ovny slevu 15 %,
ve druhém 10 % a ve třetím 5 %. Tyto slevy se týkají nových klientů ČSOB Pojiš	ovny.

I v roce 2008 bude ČSOB Pojiš	ovna pokračovat v úspěšném modelu segmenta-
ce, který při stanovení ceny povinného ručení přihlíží jednak ke stáří pojištěného vo-
zidla a jednak ke statistikám dopravních nehod v jednotlivých okresech ČR. Pojistné
je tak možné stanovit spravedlivěji, více na míru konkrétního řidiče.

Konkrétně to znamená, že majitelé vozů starších deset let a více platí za povinné
ručení o 20 % méně a řidiči ze 40 okresů České republiky, ve kterých je nižší riziko
dopravních nehod, získají slevu 10 %. Všechny výše uvedené slevy lze navzájem
kombinovat a ve výsledku se tak povinné ručení ČSOB Pojiš	ovny stává jedním 
z nejvýhodnějších na trhu.

PŘÍKLAD POJISTNÉHO (limity pojistného plnění 24/44 mil. Kč)
Škoda Felicia (1289 cm3)
pojistné pro rok 2008 2 988 Kč
s maximálním bonusem (40 %) 1 819 Kč
s maximálním bonusem a slevou 15 % 1 546 Kč
v roce 2007 při maximálním bonusu 1 857 Kč
Provozovatel bydlí v okrese s nižší nehodovostí (sleva 10 %), má vůz starší 10 let (sleva

20 %), pojistné platí ročně (sleva 3 %), má ještě jiné pojištění u ČSOB Pojiš�ovny (sleva 5 %).

Zavolejte, nebo nás navštivte: ČSOB Pojiš�ovna, a. s., člen holdingu ČSOB,
Studentská 855, 735 81 Bohumín, tel.: 596 018 229, 603 274 849.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25. listopadu do 6. prosince Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 24.11. od 8 do17 hodin VÁNOČNÍ JARMARK
ve znamení Ladovské zimy. Náměstí T. G. Masary-
ka, kino K3 Bohumín.
■ 2.12. v 17 hodin MIKULÁŠ SE TĚŠÍ DO BOHU-
MÍNA. Balíček sladkostí, ale také divadelní před-
stavení pohádky Včelí medvídci v podání Divadla
Věž z Brna, kino K3, vstupné 20 korun.
■ 9.12. v 15 hodin VÁNOČNÍ KONCERT. Koncert
hudební skupiny Okteto z Opavy a dětského pě-
veckého sboru Slunečnice, kino K3. Vstupné dob-
rovolné.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 22. - 23.11. v 19 hodin HVĚZDNÝ PRACH. Film
VB, s titulky, přístupný.
■ 24.11. v 9, 11, 13, 15 hodin BOB A BOBEK.
V rámci vánočního jarmarku ve znamení Ladovské
zimy.
■ 24. - 25.11. v 19 hodin MŮJ VŮDCE: Skutečně
skutečná skutečnost o Adolfu Hitlerovi.
Německý film, s titulky, přístupný od 12 let.
■ 25.11. v 10 hodin DOBA LEDOVÁ 2 - Obleva.
Film USA, český dabing. 
■ 29.11. v 19 hodin POSLEDNÍ VLAK. Film
Německo/ČR, s titulky, přístupný od 12 let.
■ 1.12. v 19 hodin, 2.12. ve 20 hodin NEXT. Sci-fi
USA, s titulky, přístupný od 15 let.
■ 2.12. v 10 hodin POTKAN 007. Norská rodinná
komedie, český dabing.
■ 5.12. v 9 hodin ANGEL. Filmový klub - senioři,
romantický film Velké Británie, Belgie, Francie.
■ 6. - 7.12. v 19 hodin PROKLETÍ DOMU SLU-
NEČNIC. Horor USA, přístupný od 12 let.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 23.11. v 17 hodin DEKORATIVNÍ PERNÍK. Be-
seda Nory Kitnerové o výrobě a zdobení vánoč-
ních perníčků s praktickými ukázkami.
■ 4.12. v 17 hodin SÁM SOBĚ ASTROLOGEM.
Přednáška astrologa Milana Gelnara, vstupné 30
korun.
■ 4. až 21.12. MALOVANÉ HEDVÁBÍ. Prodejní
výstava batikovaných obrazů a šátků výtvarnice
Marty Gelnarové.
■ 5.12. ve 14 hodin ADVENT ZAČÍNÁ... Dětští
návštěvníci budou vlastnoručně vyrábět vánoční
ozdoby, zdobit knihovnický vánoční stromeček 
a k tomu poslouchat vánoční pohádky a příběhy,
knihovna - dětské oddělení.

OSTATNÍ KULTURA

■ 23.11. v 16 hodin KONCERT HUDEBNÍCH
SOUBORŮ ZUŠ. Vystoupí rovněž hosté - komorní
sbor z Třince. Koncertní sál ZUŠ.

■ 27. - 28.11. út od 14 do 17 hodin, st od 9 do 13
hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 95 let Základ-
ní školy na tř. Dr. E. Beneše.

■ 29.11. v 17 hodin PUTOVÁNÍ MEXIKEM.
Beseda s Lukášem Firlou, který před nedávnem
procestoval část této zajímavé země, sborový
dům Sceav (modrá budova vedle parku Fryderika
Chopina)

■ 26.11. v 18 hodin TANČENÍ V SOLI. Břišní tan-
ce v solné jeskyni, rezervace předem na ☎ 608
608 955.

■ 28.11. ve 14 a v 16.30 hodin SLAVNOSTNÍ 
AKADEMIE ZŠ BENEŠOVA. Slavnostní akade-
mie u příležitosti 95. výročí založení Základní školy
na tř. Dr. E. Beneše, kino K3 Bohumín.

■ 29.11. v 10 hodin FIZ CUP. Celostátní barman-
ská soutěž. Dům služeb ŽD Bohumín.

■ 30.11. v 19 hodin A JEDEME DÁL. Zábavný
program populární skupiny Screamers. Sál kina
K3 Bohumín, vstupné 250, 230 a 200 korun.

■ 3.12. v 18 hodin TANČENÍ V SOLI. Břišní tance
v solné jeskyni, rezervace předem na ☎ 608 608
955.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 26.11. ve 14 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČOVÉ
HRÁTKY. Soutěže na počítačích.

■ 30.11. v 15 hodin DÍVKA ROKU. Nábor dívek ve
věku 13 - 15 let do postupové soutěže. 

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 23.11. v 19 hodin LABYRINT SVĚTA A RÁJ
SRDCE. Divadlo jednoho herce Tomáše Koliandra.

■ 26.11. od 17 do18 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH.

■ 26. - 30.11. od 9 do 17 hodin SLAVÍME 95 LET
… Výstava 95 let Základní školy na tř. Dr. E. Be-
neše o historii i současnosti školy.

■ 29.11. v 17 hodin KŘEST KNIHY KAPKY ROSY.
Třetí dílo Dagmar Čížové s fotografiemi Jiřího
Spáčila.

■ 1. - 27.12. ČAROPŘÍBĚHY. Prodejní výstava
obrazů  Dagmar Grussmannové. Vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do18 hodin a v době konání akcí. 

■ 3.12. od 17 do 18 JÓGA NA ŽIDLÍCH.

■ 8.12. 8.30 až 16.30 hodin FINÁLE SCRABBLE
Pavouček. Informace Martin Sobala ☎ 736 106
833.

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.

■ 26.11. v 16 hodin TĚHULKY, NA SLOVÍČKO.
Poradna pro těhulky a laktační poradna. RC Slůně.
■ 27.11. v 10 hodin SLŮNĚ SLAVÍ 7. NAROZENI-
NY. RC Slůně.
■ 27.11. v 17 hodin STRATEGIE PRO NEČEKA-
NÉ SITUACE U PORODU. Centrum Bobeš.
■ 28.11. v 10.30 hodin KDYŽ NÁS TRÁPÍ NĚ-
KDO BLÍZKÝ. O domácím násilí, centrum Bobeš.
■ 28.11. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - nastřelo-
vání náušniček. Centrum Bobeš.
■ 28.11. odpoledne SETKÁNÍ KLUBU RODIN 
S DVOJČATY. Centrum Bobeš.

SPORT

■ 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. ZIMNÍ TÁBO-
ŘENÍ pro náročnější turisty. Klub českých turis-
tů TJ Bohumín.

■ 24.11. v 10 hodin Sokol Bohumín A - Sokol Mi-
chálkovice B. PŘEBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE V KUŽELKÁCH, kuželna TJ Sokol Bohu-
mín.

■ 29.11. v 16 hodin Sokol Bohumín C - SKK Ostra-
va C. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kužel-
na TJ Sokol Bohumín.

Pokud pořádáte zajímavou akci, o níž chcete informovat bohumínskou veřejnost, kontaktujte
Janu Leparovou, knihovna K3, e-mail: knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, tel.596 012 203.

Ilustrační foto 
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Ve skřečoňské
škole se vařilo

Skřečoňští žáci nemají
čas na nudu. Žákovský par-
lament, učitelé i rodiče pro
ně připravují spoustu zají-
mavých akcí. Již druhý roč-
ník soutěže »O nejlepší pa-
lačinku« se konal ve školní
cvičné kuchyni 6. listopa-
du. Porota složená z žáků 
i učitelů měla nelehký  úkol
vybrat nejchutnější a také
nejhezčí omeletu. Dívčí tý-
my nakonec porazila pala-
činka chlapeckého družstva
a vítězi se stali Filip Šulc 
a Martin Bebenek (na sním-
ku Renaty Wybraniecové).
Asi i tady platí, že nejlepší-
mi kuchaři jsou muži.

Marie VALUŠTÍKOVÁ

Nejlepší bohumínští plavci celorepublikového klání Plave
celé město byli 14. listopadu oceněni na zasedání zastupitelstva
města. Nejstarším plavcem byl pětaosmdesátiletý Bohuslav
Brachaczek. Před zastupitelský sbor předstoupili také zástupci
nejmladších kategorií chlapců a děvčat Lukáš Fojtík a Adéla 
Chlebusová.  Dárky Bosporu jim předal ředitel společnosti Jan
Rozsypal. (frk)

Foto: Lucie Balcarová

Ocenění plavci v soutěži měst

Foto: František Krejzek

Kvetou sakury 
Poprvé se na nových stromech

na náměstí objevily květy 20. úno-
ra, sakury znovu rozkvetly v říjnu.
Kvetly ještě 17. listopadu. (frk)

Na údržbě školních
budov město nešetří

Naproti zrekonstruovanému bytové-
mu domu na Okružní ulici září novotou
také budova Fit školky. Objekt má nová
plastová okna, zateplený pláš	 a střechu
i novou fasádní úpravu. Ta hezky kores-
ponduje se zářivými barvami bývalého
hotelového domu. Rekonstrukce mateř-
ské školky si vyžádala 7,5 milionu ko-
run. Město na ni získalo dotaci ve výši
6,7 milionu korun. (frk)

Foto: Mirka Hrbáčová


