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Bohumín dostal svůj vánoční dárek -
první úsek dálnice

▲ Na příjezdu k mostu přes Odru a Antošovické jezero od Vrbice se otevírá zajímavý pohled na velký úsek dálnice. Foto: František Krejzek

▲ Slavnostního přestřižení pásky, symbolicky otevírajícího prvních 
17 kilometrů dálnice, se zúčastnil prezident republiky Václav Klaus, 
ministr průmyslu a obchodu Martin Říman, hejtman Moravskoslezského
kraje Evžen Tošenovský, primátor statutárního města Ostravy Petr 
Kajnar a další hosté. Foto: MSK

Pro naše město znamená
zprovoznění necelých dvaceti
kilometrů dálnice spojení 
s Ostravou, v budoucnu s dál-
nicí D1. Tímto úsekem stavba
zdaleka nekončí. Bohumín má
v tuto chvíli vybudovány dva
nájezdy a sjezdy, stejně jako
Ostrava. Před novým hranič-
ním mostem ve Starém Bohu-
míně je v provozu prozatímní
obousměrná rampa. Výstavba
kruhové křižovatky zde bude
pokračovat v příštích letech.
Ve Vrbici je již kruhový objezd
s nájezdovými rampami hotov,
ale i zde bude do roku 2010 vy-
budována rychlostní komuni-
kace, spojující dálnici s Haví-
řovem.

Pokud jedete do Ostravy,
můžete ke sjezdu z dálnice
použít kruhový nadjezd nad
Slovenskou ulicí, který vás při-
vede do centra a dalších částí

krajského města. Dálnice za-
tím končí velkým propleten-
cem sjezdů a nájezdů pod Rud-
nou ulicí, odkud se pohodlně
dostanete do nedalekého ná-
kupního centra, směrem na Opa-
vu i Havířov nebo do Poruby.
Rozestavěn je další ostravský
nájezd, který bude spojovat
D47 s Mariánskohorskou ulicí
v blízkosti ostravských vodáren.

Nově otevřený úsek je dlou-
hý 17,2 kilometrů. Najdeme
na něm 4 mimoúrovňové kři-
žovatky a 25 mostních objektů
v celkové délce přes 3 kilomet-
ry. Nejdelší most nového úse-
ku dálnice dlouhý 738 metrů
je vedený přes železniční tra�
Ostrava - Bohumín a řeku
Opavu. Most přes Odru a An-
tošovické jezero v prostoru
Vrbice má délku 606 metrů.
Jeho část je zavěšená na la-
nech a pylonu vysokém 48

metrů. Poslední zatím posta-

vený most na území našeho

města je estakáda přes řeku

Odru z Antošovic zpět na úze-

mí Starého Bohumína. Její

délka je 283 metry. Podél dál-

nice je umístěno 100 kilomet-

rů ocelových a 30 kilometrů

betonových svodidel. Necelé

tři kilometry před Starým Bo-
humínem je před dokončením
obousměrná odpočívka, kde
najdou motoristé otevřenou
čerpací stanici a po dokončení
také rychlé občerstvení. 

Do konce roku 2009 by mě-
la být dálnice D47 propojena
se zbytkem území republiky.

František KREJEK

Pentli na šestnáctimiliardovém dárku našemu regionu 
přestřihli účastníci slavnostního otevření úseku dálnice D47
v sobotu 1. prosince v Ostravě na křižovatce s ulicí Rudnou.
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aktuálně

Velký prostor vnitrobloku
ohraničený ulicemi Žižko-
vou, Štefánikovou, Čáslav-
skou a třídou Dr. E. Beneše
by se mohl v budoucnu změ-
nit v příjemné prostředí. 

Podle již hotové urbanistic-
ké studie by zde mohlo vyrůst
48 parkovacích stání pro oby-
vatele bloku domů, obslužná
komunikace pro zásobování
objektů občanské vybavenosti
a množství nové zeleně. Nový
prostor by mohl být pokračová-
ním upraveného náměstí Bu-
doucnosti, se kterým sousedí. 

Samotný vnitroblok je v sou-
časné době ve špatném stavu.
Zarostlý vysokou trávou a ne-
udržovanými stromy, plný od-
padků z černých skládek, růz-
norodých přístavků, plecho-

Bude v centru města další oáza klidu?

vých skladů. S nepořádkem
uvnitř kontrastuje nově posta-
vená cukrárna na Čáslavské u-
lici. Ale stejně neodbytně u-
poutává oči neudržovaný cih-

lový objekt, stojící na Žižkově
ulici. Majitel nechce o prodeji
ani slyšet a na opravu, zdá se,
nejsou peníze. Realizaci úpra-
vy tohoto prostoru zařadilo

město do strategického plánu
na období do roku 2020, ale
mohl by být upraven dříve.
Nikdo by se určitě nezlobil. 

František KREJZEK

● Provoz sběrného
dvora o svátcích
Během vánočních svátků

bude provozní doba ve sběr-
ném dvoře, který je umístěn 
v prostorách areálu BM servi-
su a. s. na Koperníkově ulici,
následující:

27. a 28. prosince bude
sběrný dvůr otevřen od 8 do
16 hodin. 29. prosince a 31.
prosince bude zavřeno. (plu)

● Mimořádné odvozy
odpadu 
V období vánočních svátků

budou změny ve svozu odpadu:
21. prosince, odvoz za Štěd-

rý den (centrum);
22. prosince, odvoz za první

svátek vánoční (Šunychl, Ko-
pytov, Koperníkova); odvoz za
Štědrý den (Vrbice, Pudlov);

23. prosince, odvoz za druhý
svátek vánoční (Záblatí), od-
voz za první svátek vánoční
(Starý Bohumín, Bezručova).
Ostatní odvozy zůstávají bez
změny. 

Zaměstnanci provozu odvo-
zu odpadu BM servisu, a. s.
děkují za pochopení a přejí
všem občanům Bohumína krás-
né prožití vánočních svátků 
a š�astný Nový rok. (plu)

▲ Zanedbaný objekt na Žižkově ulici je v soukromém vlastnictví. Do urbanistické studie se příliš nehodí. 

▲ Na březnové stránce kalendáře poprvé najdete také informace o umís-
tění mobilního sběrného dvoru odpadů. V provozu bude vždy do října.

Občané v ekologickém ka-
lendáři opět najdou hlavně
potřebné informace týkající se
nakládání s komunálními od-
pady. Ale nechybí ani tradiční
přehled kulturních a sportov-
ních akcí pořádaných v Bohu-
míně. Tentokrát je tu spousta
fotografií dokumentujících
sportovní dění v našem městě.
Ekologický kalendář poslouží
rovněž jako kalendář běžný.

Distribuce kalendářů již
probíhá, a to prostřednictvím
komisí pro městské části, do-
movníků a osob pověřených
Městským úřadem Bohumín.
Bude doručen do všech do-
mácností v Bohumíně do kon-
ce kalendářního roku 2007.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Radnice připravuje dárek domácnostem
Stalo se již tradicí, že město Bohumín vydává pro své občany

ekologický kalendář. Ten s letopočtem 2008 bude již desátý.
Poprvé občané obdrželi kalendář města na rok 1999.

Pozvánka na zastupitelstvo města
Poslední letošní jednání zastupitelstva města se usku-

teční 12. prosince ve 13 hodin ve velkém sále radnice.

Na programu bude mimo jiné: úprava rozpočtu 2007 a roz-

počet 2008, konečná verze strategického plánu města, novela

zásad na přidělování dotací na sport, kulturu a zájmovou čin-

nost, zásady pro prodej nemovitostí, změny požárního řádu.

Zasedání je veřejné a bude živě vysíláno v T.I.K.u. s repríza-
mi 14. a 17. prosince. (red)

● Radnice poslední
den v roce
V pondělí 31. prosince bude

radnice otevřena pouze do 13
hodin, úřední hodiny končí ve
dvanáct hodin. Ten, kdo chce
ještě do konce roku vyřídit na
radnici své úřední záležitosti,
by návštěvu neměl odkládat
na poslední den v roce. Děku-
jeme za pochopení. (red)

Foto: František Krejzek
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● Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, kategorie I., číslo bytu
49, 13. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 57,43 m2, pro vý-
počet nájemného 55,78 m2.
Prohlídka bytu 11.12. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
12.12. v 16 hodin.

● Byt na ulici Štefánikově
1076, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 24, 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 61,10 m2, pro
výpočet nájemného 58,90 m2.
Prohlídka bytu 11.12. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
12.12. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, kategorie I., číslo
bytu 40, 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,53 m2, pro
výpočet nájemného 49,99 m2.
Prohlídka bytu 13.12. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
17.12. v 15.30 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1069, 0+2, kategorie I., číslo
bytu 13, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 51,23 m2, pro
výpočet nájemného 47,88 m2.
Prohlídka bytu 13.12. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
17.12. v 15.45 hodin.

● Byt na nám. T. G. Masa-
ryka 938, 1+2, kategorie I.,

číslo bytu 5, 4. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 50,71 m2,
pro výpočet nájemného 50,71
m2. Prohlídka bytu 13.12. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 17.12. v 16 hodin. 

● Byt na nám. T. G. Masa-
ryka 226, 1+1, kategorie I.,
číslo bytu 6, 3. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha bytu
42,30 m2, pro výpočet nájem-
ného 42,30 m2. Prohlídka bytu
14.12. od 10.30 do 11 hodin. Li-
citace se koná 17.12. v 16.15
hodin.

● Byt na ulici Masarykově
733, 1+1, kategorie II., číslo
bytu 7, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha bytu 48,60 m2,
pro výpočet nájemného 48,60
m2. Prohlídka bytu 18.12. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 19.12. v 16 hodin.

● Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, kategorie I., číslo bytu 11,
3. nadzemní podlaží. Celková
plocha 64,45 m2, pro výpočet
nájemného 63,45 m2. Prohlíd-
ka bytu 18.12. od 10 do 10.30
hodin. Licitace se koná 19.12.
v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 12, 3. nadzemní podlaží.

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
Celková plocha 38,61 m2, pro
výpočet nájemného 37,27 m2.
Prohlídka bytu 14.12. od 11.15
do 11.45 hodin. Licitace se ko-
ná 17.12. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1068, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 4, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,84 m2, pro
výpočet nájemného 27,25 m2.
Prohlídka bytu 13.12. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
17.12. v 16.45 hodin.

● Byt na ulici Alešově
1070, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 24, 5. nadzemní podlaží.
Celková plocha 30,92 m2, pro
výpočet nájemného 28,69 m2.
Prohlídka bytu 18.12. od 9.40
do 10.10 hodin. Licitace se ko-
ná 19.12. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Osvobodite-
lů 1019, 1+3, kategorie I., čís-
lo bytu 15, 4. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 64,75 m2,
pro výpočet nájemného 63,75
m2. Prohlídka bytu dne. 18.12.
od 10.40 do 11.10 hodin. Lici-
tace se koná 19.12. v 16.45 ho-
din.

Bližší informace o licitacích
městských bytů a o podmín-
kách licitací obecně získáte na
majetkovém odboru městské-
ho úřadu, případně telefonic-
ky na čísle 596 092 199.

(vach)

Strategický plán na léta
2008 až 2020 bude na svém
prosincovém zasedání schva-
lovat zastupitelstvo města. 

Po veřejném projednání 28.
listopadu byl doplněn o po-
slední připomínky. Vytyčuje ú-
koly, které si město klade za cíl
naplnit do roku 2020. Strate-
gický plán obsahuje mimo jiné
i záměr rekonstrukce bytových
domů na ulici Petra Cingra,
které by mohly vypadat tak,
jak ukazuje vizualizace vpravo.
Tento dokument je však mate-
riál živý, otevřený a bude 
v průběhu své realizace aktua-
lizován. (frk)

Strategický plán stanoví úkoly do roku 2020

aktuálně

● Vysvětlení 
z nemocnice
Česká televize odvysílala ve

zpravodajském bloku informa-
ci o naší nemocnici, která pod-
le jedné nejmenované pohřeb-
ní služby není ochotna během
víkendu vydávat z chladicího
boxu zemřelé a za uložení těla
si účtuje poplatek.

Ředitel Bohumínské měst-
ské nemocnice Vojtěch Balcá-
rek České televizi odpověděl
tímto dopisem: Naše nemocni-
ce patří mezi menší zdravotnická
zařízení. Z důvodu personálních,
technických a organizačních ne-
jsme zatím schopni zajistit vydá-
vání zemřelých z chladicího boxu
ve dnech pracovního klidu a vol-
na. Zákon o pohřebnictví tuto po-
vinnost zdravotnickým zařízením
ani neukládá. Úhrada za uložení
zemřelého v chladicím boxu se
začíná platit po uplynutí 48 hodin
od času úmrtí. Doposud jsme ne-
zaznamenali žádný závažnější
problém ve spolupráci s pohřební-
mi službami ani jinými instituce-
mi, s kterými v těchto záležitos-
tech spolupracujeme. (red)

... kruhový objezd u Billy slí-
bil dodavatel uvést oficiálně
do provozu 10. prosince? Fi-
nální živičný povrch vozovky
bude položen až na jaře. (red)

víte, že...
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Kdo z bohumínských bude příští osobností roku?

▲ Návštěvníci trhů si mohli nakoupit vánoční ozdoby, které jim podle
přání připravila malérečka na počkání. Třpytivé baňky fascinovaly
hlavně děti, kterých bylo u stánku pořád plno. Foto: František Krejzek

Každoročně odbor školství, kultury a sportu městského 
úřadu vyhlašuje v oblasti sportu, kultury a zájmové činnosti
Osobnost roku.

K vyhlášení dochází na jaře,
ale již nyní je nutno podat no-
minace. »Ve sportovní oblasti
mohou nominaci na osobnost ro-
ku 2007 podat sportovní kluby 
a organizace, tělovýchovné jed-
noty, školská zařízení, dům dětí 
a mládeže, komise sportu nebo
odbor školství, kultury a sportu.
Jedinec podává návrh prostřed-
nictvím jmenovaných institucí.
Nominaci v oblasti kultury a zá-
jmové činnosti může podat jedno-
tlivec prostřednictvím komise
kultury nebo odboru školství,
kultury a sportu,« uvedla Šárka

Drápelová z pořádajícího od-
boru.

Anketa Osobnost roku 2007
má ve sportovní oblasti na zá-
kladě doporu-
čení komise
sportu oproti
loňsku o tři kategorie více. Bu-
dou vyhlašovány v kategoriích

- jednotlivců:
● sportovec roku v mládež-

nických kategoriích,
● sportovec roku v kategorii

dospělých,
● sportovec roku v kategorii

masters (nově).

- kolektivů:
● sportovní družstvo roku 

v mládežnických kategoriích,
● sportovní družstvo roku 

v kategorii dospělých,     
● sportovní družstvo roku 

v kategorii masters (nově).
- dvě speciální ocenění:

● trenér ro-
ku (nově);

● osobnost
sportovního života.

»V oblasti kultury a ostatní zá-
jmové činnosti se věkové katego-
rie nerozlišují a ani oborové kate-
gorie předem nestanovují. O tom
se rozhoduje až následně, po po-
souzení a zhodnocení všech poda-
ných návrhů. Jedna kategorie
však tentokrát přece jen předem

vyhlášena bude, a to významný
bohumínský rodák roku,« dopl-
nila Šárka Drápelová.

Podrobnější informace na-
leznete v propozicích, které
jsou spolu s potřebnými for-
muláři pro podání návrhu 
k dispozici na odboru školství,
kultury a sportu, na infocent-
ru bohumínské radnice, v měst-
ské knihovně a ke stažení i na
webových stránkách města
www.mesto-bohumin.cz. No-
minace je nutno předložit do
15. ledna 2008. 

Výsledky budou slavnostně
vyhlášeny koncem března 
v rámci gala večera Osobnost
roku 2007.

František KREJZEK

anketa

Spousta prodejců zajíma-
vých výrobků širokého sorti-
mentu, vkusně vyzdobená ves-
nička s kresbami »ladovské zi-
my«, které vytvořili žáci vý-
tvarného oddělení místní zá-
kladní umělecké školy, poho-
tové moderátorky i obětavé
hostesky, poutavá národopis-
ná vystoupení na vhodně umís-
těném pódiu (Havířovské bab-
ky), před nímž přímo na ploše
náměstí vystoupil s elánem 
i taneční soubor Olšina. Pro
děti v kině filmové představe-
ní, pro všechny dostatek ob-

čerstvení, takže každý z davu
návštěvníků si určitě našel ně-
co zajímavého. Ani počasí ne-
ovlivnilo příjemnou předvá-
noční atmosféru, která se na
náměstí vytvořila. 

Myslím si, že přípravou,
průběhem i následným rych-
lým úklidem po akci složili 
organizátoři z agentury K3 
úspěšně »maturitní zkoušku«
svých schopností. Jsem pevně
přesvědčen, že nás něčím 
novým osloví i prosincovou
akcí »Na Štědrý den všichni
spolu«. Zdeněk VESELÝ

Tak jsme se dočkali hezké akce
Přiznám se, že jsem byl zvědavý, jak nás nová agentura K3

překvapí »vánočním jarmarkem«. A byl jsem, a se mnou urči-
tě i mnoho dalších, překvapen příjemně. 

Úpravy sídliště už končí
Prostřednictvím internetové rubriky Ptejte se odpovídá 

tisková mluvčí radnice na vaše dotazy. Ty nejzajímavější pře-
tiskujeme rovněž v OKU.

● Kdy bude dokončena nynější
regenerace panelového sídliště
Svatopluka Čecha? Termín do-
končení byl 31. říjen a zatím to
vypadá, že to snad nestihnou ani
do Vánoc.

Regenerace lokality Svato-
pluka Čecha by měla být hoto-
va na začátku
prosince. V pá-
tek 7. prosince
proběhne kolaudace celé stav-
by. Termín dokončení se zpo-
zdil o měsíc kvůli problematic-
kému podloží komunikace 
i parkovacích stání, na což ne-
ní možné přijít dříve, než ve
chvíli odkrytí zeminy. Město
proto muselo nechat zpraco-
vat změnu projektové doku-
mentace stavby, která počítala
se sanací tohoto podloží. Na-
místo původního prohloubení
o 40 centimetrů se plocha mu-
sela prohloubit o dalších 30
centimetrů, vyplnit betono-
vým recyklátem a na něj tepr-

ve položit nový povrch. Kdy-
bychom postupovali podle pů-
vodních plánů, povrch komu-
nikace a parkovacích stání by
se mohl začít propadat.

Při rekonstrukci došlo k pře-
ložkám vody, nízkého napětí,
slaboproudých rozvodů a od-

vodnění kana-
lizací s odlučo-
vačem ropných

látek. Sídliště má po rekon-
strukci nové chodníky a ko-
munikace, vzniklo zde 49 par-
kovacích stání, dvě stanoviště
pro kontejnery na odpad a do-
čká se ještě výsadby nové zele-
ně. V lokalitě přibude 22 stro-
mů a necelá tisícovka keřů.

Regenerace lokality Svato-
pluka Čecha stála zhruba 11
milionů korun, z této částky
však 6 milionů pokryje státní
dotace, kterou město na re-
konstrukci získalo.

Lucie BALCAROVÁ, 
tisková mluvčí

ptej te se

...už máme na webových strán-
kách města celkem patnáct vir-

tuálních prohlídek nejrůznějších částí města? A časem jistě přibu-
dou další. Chcete-li se třeba podívat, jak vypadají pokoje v Penzi-
onu ve věži, otevřete si stránky města, vyberte sekci zpravodajství 
a zvolte oddíl virtuální prohlídky. (www.mesto-bohumin.cz ==>
Zpravodajství ==> Virtuální prohlídky). (red)

ví te,  že. . .
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Maják městské policie
vě ulici zbavoval staré střešní
krytiny. 

● Opilý bezdomovec ohro-
žoval na nádraží ČD pokladní
a rozbil ochranné sklo poklad-
ny. Strážníci muže předali ko-
legům z Policie ČR.

● Strážníci zadrželi 22. listo-
padu na Drátovenské ulici
muže s dvoukolákem, na kte-
rém převážel odcizené silné
plechy z bohumínské firmy.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Po druhé hodině ranní 
19. listopadu zadržela městská
policie v mateřské školce na
Nerudově ulici muže z Haví-
řova, který dovnitř vnikl ok-
nem. Na vloupání upozornila
signalizace pultu centralizova-
né ochrany.

● Sedačku, matrace a další
věci odložil na Nádražní ulici
muž, kterému pak strážníci u-
ložili blokovou pokutu. Stejně
dopadl také další výtečník,
jenž se za garážemi na Fibicho-

Slůňátka sfoukla na dortu už sedm svíček
Několikrát musela Vilma

Urbančíková z rodinného
centra Slůně zapalovat svíč-
ky na narozeninovém dortu.
Děti už se nemohly dočkat 
a foukaly do plamínků sví-
ček ještě dříve, než k tomu
mělo oficiálně dojít. Slůně 
oslavovalo sedmileté výročí
své činnosti a herna praskala
ve švech. Takovou slávu si
nikdo nechtěl nechat ujít.

»Za sedm let jsme už školáci.
Mamky, které čekají druhé mi-
minko, se vracejí, jiné se zúčast-
ňují lampionového průvodu, di-
vadélka, mikulášské nadílky,
maškarního plesu. Některé ma-
minky nám nabízejí své služby 
a pomáhají nám, i když už jsou
jejich děti odrostlé,« říká Vilma
Urbančíková, která sama vede
a řídí mateřské centrum Slů-
ně. 

Jsou však také »služební«
maminky, které pomáhají Vil-
mě Urbančíkové při provozu 
v případech, kdy ona sama po-
třebuje vyřizovat nezbytné
provozní věci mimo hernu. Ty
pak nemusí platit měsíční po-
platek za pobyt svých dětí ve
Slůněti. Pro maminky »seni-
orky«, jak Vilma Urbančíková
říká maminkám odrostlejších
dětí, pořádá Slůně večerní cvi-
čení a tvůrčí večery s výrobou
drobných dárků.

»Pokračujeme ve spolupráci 
s ostravským dětským domovem.

Letos jsme zno-
vu připravili in-
dividuálně dár-
ky každému dítěti. Naše mamin-
ky mají radost, že mohou pomoci
opuštěným dětem. Pro příští rok
připravujeme otevření podobného
mateřského centra v Dolní Luty-
ni společně s maminkou, která 
k nám z této obce dojíždí a chce 
v místě bydliště nabídnout obdob-
nou službu lutyňským mamin-
kám,« říká dále Vilma Urban-
číková. Vedoucí mateřského
centra očekává stále větší ob-

sazenost těch-
to zařízení
vzhledem k ná-

růstu počtu populace. Stát
podle ní stále ještě nepocho-
pil, že tato mateřská centra vy-
konávají prevenci rodinných
krizí i první přípravu těch ne-
jmenších pro život.

»Chci poděkovat městu, které
nás naopak velmi podporuje, pro-
tože pokrývá náklady na dovyba-
vování centra. Nenecháváme vše
na radnici, sponzorují nás za-
městnanci autobusové dopravy

Ostrava a připravuje se spolu-
práce s Železárnami a drátovna-
mi Bohumín,« uzavírá krátký

rozhovor Vilma Urbančíková. 

A vzkaz pro všechny, kteří

by chtěli Slůněti nějak pomo-

ci: dveře mají otevřené ma-

minky, ochotné zapojit se ak-

tivně při provozu a organizaci

tohoto mateřského centra.

S gratulací k sedmým naro-

zeninám se připojuje jaké re-

dakce OKA.

František KREJZEK

Foto: František Krejzek

výročí

Starobohumínští svou měst-
skou část propagují opravdu
viditelně. Na jaře nechali
zhotovit své vlastní oplatky,
v létě turistické známky 
a před Vánocemi budou pro-
dávat vánoční baňky s nápi-
sem Požehnané vánoční
svátky ze Starého Bohumína
i perník s přáním veselých
Vánoc. 

»Každá baňka bude v dárkovém
vánočním balení, tedy zabalená 
v graficky náležitě zpracované
dárkové krabičce,« dodává před-
seda občanského sdružení Přátel
bohumínské historie ze Staré-

Baňky ze Starého Bohumína

ho Bohumína Jan F. Teister.
Prodej zajiš�ují manželé Fajovi
na ulici Tiché 69. (frk)



Knihovna nabízí další tisíce knih
Minimálně dalších pět tisíc knih nabízí na výpůjční ploše

od 19. listopadu svým čtenářům knihovna K3 v Novém Bo-
humíně. Zaměstnanci městské příspěvkové organizace pře-
skládávání tisíců knih věnovali celý víkend.

Nová výpůjční místnost 
s 3 000 knihami vyrostla v od-
dělení knihovny pro dospělé.
Výraznou reorganizací prošlo
ale také dětské oddělení. Na
výpůjční ploše přibyly regály,
které umožnily rozšířit stávající
nabídku dětských knih o dal-
ších přibližně 2 000 kusů. 

Knihy, které v obou odděle-
ních přibyly na výpůjční ploše,
byly dosud jen v zázemí kni-
hovny a čtenáři si je mohli vy-
žádat pouze podle katalogu.
Knihovnice jim pak šly kon-
krétní titul vyhledat do skladů

knihovny. Čtenáři museli če-
kat a navíc si nemohli předem
knihy prohlédnout a přečíst
jejich anotace.

V dětském oddělení přibylo
místo pro knihy logičtějším 
uspořádáním regálů a jejich
vytažením ze zázemí knihovny
do prostor pro dětské čtenáře.
Na ploše tak přibyly knihy na-
učné, ale také beletrie pro
všechny tři dětské věkové ka-
tegorie. I v dětském oddělení
se mohou čtenáři lépe oriento-
vat díky novým rozřa	ova-
čům.

»Obdivuji všechny pracovníky
K3 Bohumín, kteří se ve svém
volném čase dobrovolně a oprav-
du s nadšením podíleli na vzniku
nové výpůjční místnosti a reorga-
nizaci dětského oddělení. Prožili
jsme víkend v příjemné přátelské
atmosféře a přitom přeskládali ti-
síce knih a vylepšili výpůjční pro-
story pro veřejnost. Využili jsme
státní svátek 17. listopadu, kvůli
kterému byla knihovna uzavřena
i v sobotu. Běžně je totiž sobotní
dopoledne pro čtenáře otevřeno.
Pracovní víkend nám tak poskytl
dostatek času pro reorganizaci
dospělého i dětského oddělení,«
ocenil práci svých kolegů ředi-
tel K3 Bohumín Karel Balcar.

Lucie BALCAROVÁ

Na 10. až 11. ledna je pozvá-
na do druhého kola v Praze.
Tentokrát budou v pěvecké re-
ality show soutěžit kromě jed-
notlivců také vokální skupiny.

Vedoucí skupiny Rudolf
Gabčo k tomu dodává: »Z pa-
desáti účastníků ostravského cas-
tingu, kteří se dostali přes první
síto, jsme jako jedni z deseti po-
stoupili do Prahy. Tady se sejde

padesátka vystupujících, ze kte-
rých bude vybrána finálová desít-
ka. První den jsme zpívali svou
vlastní skladbu, druhý den jsme 
k další vlastní skladbě přidali ještě
českou vokálku.«

Semifinále bude natáčet tele-
vize Nova a záběry sestříhá pro
vysílání finálových večerů X
Factor. Věříme, že se se skupi-
nou setkáme na obrazovkách.

Skupina Čhave Jilestar za-

tím zkoušela v restauraci 

U Stružků, jejímuž majiteli dě-

kuje za poskytnutou zkušeb-

nu. Nyní však musí zkoušet

daleko častěji, do semifinále

zbývá něco málo přes měsíc.

Obrací se proto na všechny,

kdo by hudebníkům mohl  po-

skytnout střechu nad hlavou

pro přípravu na vystoupení 

v semifinále X Factor v Praze. 

Kontakt na Rudolfa Gabča

je 737 446 020.

František KREJZEK

Čhave Jilestar bude zpívat v X Factor
Dostat se do semifinále televizního pořadu X Factor je stej-

ně náročné, jako podstoupit první kolo Super Star. V barvách
našeho města se výběru do semifinále zúčastnila hudební
skupina Čhave Jilestar z Bohumína. 

Reagovali jsme na vaše dotazy a požádali
ministerstvo práce a sociálních věcí o infor-
mace ke změnám v důchodech, které nasta-
nou od 1. ledna 2008.

Vláda začátkem letošního podzimu přijala tři
nařízení, která mají význam 
v důchodové oblasti. Jde o naří-
zení o zvýšení důchodů v roce
2008, nařízení, kterým se pro účely důchodové-
ho pojištění stanoví výše všeobecného vyměřo-
vacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřova-
cího základu za rok 2006 a upravují částky pro
stanovení výpočtového základu a nařízení o zvý-
šení příplatků k důchodu v roce 2008. Všechny
předpisy nabývají účinnosti 1. ledna 2008.

Podle nařízení vlády č. 256/2007 Sb. se zvyšu-
jí všechny důchody starobní (všechny typy - tzv.
řádné i oba typy tzv. předčasných), plné invalid-
ní, částečné invalidní, vdovské, vdovecké a si-
rotčí za podmínky, že byly přiznány v období
končícím 31. prosince 2007, tedy byly přiznány

nejpozději od tohoto data. Není
rozhodné, kdy byla podána žá-
dost o důchod nebo kdy bylo,

popřípadě bude, rozhodnutí vydáno. Rozhodný
je den, od kterého byl důchod přiznán. Základní
výměra se zvýší z 1 570 Kč na 1 700 Kč, v pře-
počtu na procenta zvýšení výměry o 3 %. 

O zvýšení není třeba žádat. Důchodci dosta-
nou o úpravě pouze oznámení. 

Vladimír VOŘÍŠEK, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jak je to se zvýšením důchodů v příštím roce

ptáte se

6 Informace z města, aktuality, anketa číslo 22/2007

anketa

Umíte zvládnout 
předvánoční stres?

Nakupujících před super-
marketem jsme se zeptali:
Máte návod, jak se vyhnout
předvánočnímu stresu? 
■ Soňa (53 let): Nemyslet na to.

■ Jana (57): Dobře si to všechno
naplánovat.

■ Jiřina (60):
Nemám žádný
stres. Jsem v dů-
chodu a dělám si
všechno pomalu.

■ Libuše (31): Nepřipouštět si ho
a nechodit tam, kde je hodně lidí.

■ Jan (60): Já jsem v pohodě,
jsem doma sám se psem, tak mě
nemá kdo rozčilovat.

■ Alice (64): Nemám na to čas,
hlídám vnoučata.

■ Jiřina (77):
Nic nedělat. Já
už si to ve svém
věku můžu dovo-
lit.

■ Martina (36): Všechno dělat 
v klidu a nic nepřehánět, já to tak
dělám.

■ Jolana (35): To asi nejde, 
i když si dáme nějaký odstup,
vždycky bude nějaký stres.

■ Jiřina (52):
Nejlépe je cvičit,
chodit na pro-
cházku a co nej-
víc relaxovat.

■ Růžena (47): Všechno udělat
včas a v klidu, ale nedělám to tak.

■ Dominika (23): Vůbec si stres
nepřipouštět, protože pokud jste
studentka jako já, máte před se-
bou období zkoušek.

■ Michal (18):
Nenakupovat,
ale mě se to zatím
moc netýká.

■ Alena (55):
Neposlouchat vtíravé a mnohdy
stupidní reklamy, které vám vnu-
cují věci, bez kterých se na Váno-
ce »zaručeně« neobejdete. Ne-
chodit do supermarketů, kde do
vás buší koledy už od října. A do
omrzení si opakovat, že Vánoce
mají být hlavně š�astné a veselé!

Připravil: František KREJZEK
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● V zastupitelstvu působíte už
dlouho a můžete srovnávat.
Změnila se práce v tomto 
orgánu města v průběhu let? 
Nesporně ubylo antagonis-

tických, vyhraněných, mnoh-
dy politicky motivovaných vy-
stoupení. Zastupitelstvo půso-
bí semknutěji a více táhne za
jeden provaz. K tomu rozhod-
ně přispěla i politická vyzrá-
lost zastupitelů za sociální de-
mokracii, kteří na rozdíl od
mnohých jiných městských za-
stupitelstev, otevřeli široce
dveře do všech komisí a výbo-
rů, kde se většina materiálů
pro jednání zastupitelstva
předjednává, doporučují se zá-
věry pro zastupitelstvo a do-
chází eventuálně ke sbližování
stanovisek, takže samotná
práce v zastupitelstvu je již
většinou naprosto věcná a pro
občany srozumitelná.

● Zůstáváte věren své zásadě 
raději debatovat než politikařit?
Ano, stále zůstávám na po-

zici priority debatování před
doporučeními stranických se-
kretariátů, například nespolu-
pracování se zastupiteli, kteří
jsou navrženi na kandidátce
KSČM. Pro dokreslení je snad
vhodné uvést příklad Igora
Bruzla, který byl v minulém
volebním období zvolen na
kandidátce KSČM jako nečlen.
Dnes patří k velmi platným 
a odborně erudovaným zastu-
pitelům, který má potřebnou
autoritu i v orgánech města,
jichž je členem. Komunální
politika je něco jiného, než
předvádění se před kamerami.

● Jste ekonom, zkuste srovnat
rozvoj Bohumína s jinými, 
stejně velkými městy ...
Bohumín má zkušenou a vel-

mi odborně řízenou výkonnou
složku veřejné správy, a to rad-
nici. Málokdo si možná uvě-
domuje, že ve vedení města
ani v zastupitelstvu nejsou, na

rozdíl od jiných měst, žádní
lobbisté, kteří by prosazovali
své úzké zájmy, např. podnika-
telského charakteru. Bohumín
se rozvíjí vždy s vyrovnaným
rozpočtem a přijetí úvěru je
pečlivě zvažováno. Má mini-
mální zadluženost a každý pří-
padně přijatý úvěr je vždy ur-
čen pro zvětšení majetku měs-
ta (aquacentrum, hotelový
dům) a k vyřešení důležitých
priorit města (bydlení, sport).
Pečlivost a profesionalita při
zpracovávání rozpočtu a hod-
nocení hospodaření se pak
promítá do skutečnosti, že roz-
počet dlouhodobě prochází
bez větších pozměňovacích
návrhů. 

● Do které oblasti rozpočtu by se
mělo »nalít« více peněz a kde
byste potřebné zdroje hledal? 
Rozpočet města je sestavo-

ván na základě potřebných 
a přijatých priorit, které vyplý-
vají z cíleného průzkumu, při-
pomínek občanů nebo vyhod-
nocených anket občanů. Vždy
je nutno vzít v úvahu, že i dob-
ře hospodařící město má fi-
nanční zdroje omezené. Podle
mého názoru by do budoucna
mohlo být »nalito« více peněz
například do sociální sféry a ji-
stě by i kultura vstřebala více
zdrojů.

● Co Vám v poslední době uděla-
lo největší radost, jaký cíl si 
kladete do následujícího roku?
Jistě významnou událostí je

otevření dokončeného úseku
dálnice D47, čímž byl splněn
sen mnoha občanů mít přímé
napojení (po dokončení celé
dálnice) na celostátní dálniční
sí�. Můj cíl do příštího roku je
postaven na stejných priori-
tách, jako v letošním roce, te-
dy zdraví a spokojenost v sou-
kromém životě. A pro rozvoj

Naše politika není o předvádění se
Na slovíčko se zastupitelem města Petrem Dluhým

Ekonomické myšlení Petra Dluhého známe ze zasedání 
zastupitelstva města. Jasně a srozumitelně dovede formulovat
finanční záležitosti, z jeho vystupování lze odvozovat, že na
každé jednání je vždy perfektně připraven. A to prosím u to-
ho nečaruje, i když má mikromagii v malíčku.

Bohumína a spokojenost vět-
šiny občanů přinejmenším stej-
ně tak dobré fungování zastu-
pitelstva a radnice jako letos.

● Myslíte si, že by se měla 
věnovat větší pozornost 
městským částem?
Jsem pro věnování větší po-

zornosti rozvoji městských
částí. Centrum města se dalo
do pořádku, rozvoj a investice
do městských částí by měly být
orientovány již v rozpočtu na
rok 2008 (Starý Bohumín), 
avšak vždy účelně a ne jen po-
pulisticky.

● Povězte nám něco o vašem 
velkém koníčku kouzlení. 
Trénujete i před zrcadlem? 
Kouzlení je pro všechny ma-

giky, tedy i pro mě, velkým ko-
níčkem. Otevřeli jsme se svě-
tu, máme možnost (kdo to
umí) podívat se na novinky na
internetu, absolvovat evrop-
ské kongresy a přehlídky ma-
gie. Před zrcadlem netrénuji,
nevystupuji totiž na jevištích,
jen v malém kruhu diváků
(mikromagie). Dva až tři dny
před vystoupením si musím
průběh předváděných triků
aspoň hodinu denně opako-
vat. Největší radost má však
kouzelník ze získání či naučení
nového triku, nejlépe takové-
ho, který nikdo ze známých
magiků nemá nebo nezná.
Velkou radost mají kouzelníci 
i z růstu počtu triků či rekvizit,
které mají ve své sbírce.

Připravil František KREJZEK

rozhovor

pozvánky

● Víte, jak se vyrábí
novinový bulvár?
Jak se píší bulvární zprávy 

a proč jsou krátké? Čemu vě-
řit? Nakolik bulvár ověřuje in-
formace? Odkud se novináři
dozvídají drby ze společnosti?
To návštěvníkům besedy v kni-
hovně v pondělí 10. prosince
zodpoví od 17 hodin dvě dlou-
holeté novinářky Jana Končít-
ková a Petra Špornová. Obě
pracovaly například i pro de-
ník Blesk. (kab)

● Ochotníci provedou
děti pohádkami
Bohumínské ochotnické di-

vadlo, které vzniklo letos na
podzim, chystá na neděli 16.
prosince od 10 hodin svou his-
toricky první premiéru. Ochot-
níci z Bohumínského bavidél-
ka nedělního (BOBAN) při-
pravili program pro děti na-
zvaný Z pohádky do pohádky.
Děti v kině K3 Bohumín
zhlédnou ukázky ze známých
pohádek a budou hádat, jak se
jednotlivé pohádky jmenují 
v originále. Na úspěšné ná-
vštěvníky čekají i drobné ceny.
Po skončení divadla je připra-
veno ještě promítání animova-
ného filmu Ratatouile o kryse,
která se chce stát šéfkucha-
řem. Celý komponovaný pro-
gram je jen za cenu filmové
projekce - za 65 korun. (kab

● Na Štědrý večer 
opět všichni spolu
Společné Štědrovečerní set-

kání se již tradičně uskuteční
na náměstí T. G. Masaryka 
v pondělí 24. prosince od
21.30 hodin. Připravena bude
teplá medovina, nějaký ten
svařák, ale i teplý čaj. V pro-
gramu zazní známé vánoční
skladby, jako je například Ave
Maria, v podání Rudolfa Med-
ňanského. Pak si koledy bu-
dou moci zazpívat všichni. Při-
praveno je vánoční karaoke 
i s projekcí textu osmi nejzná-
mějších koled. 

Na setkání na Štědrém ve-
čeru se těší nejen celý tým K3
Bohumín, ale také starosta 
a senátor Petr Vícha i generál-
ní sponzor akce Rybářství 
Rychvald. (kab)
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Střední škola učí práci se dřevem
Nedostatek kvalifikovaných odborníků 

v truhlářských profesích motivoval vedení 
a pedagogy Střední školy Bohumín k zapoje-
ní se jako partnera Světa vzdělávání - síť míst-
ních center celoživotního vzdělávání v Slez-
ské Ostravě do projektu »Zkvalitňování vzdě-
lávání ve školách a školských zařízeních 
a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání«.

Jeho cílem je rozvoj dalšího
vzdělávání pro dospělé zájemce
a vytvoření odpovídajících pod-
mínek pro výuku. Patří mezi ně tyto vzdělávací
programy:

■ Program truhlářské práce 1 (základní
truhlářské práce)

Je určen uchazečům se základním vzděláním,
jeho délka je 618 hodin. Umožní absolventům
uplatnění v oblasti truhlářské výroby, a po za-
pracování se, i ve složitějších formách výroby.
Cílem je naučit uchazeče základním pracovním
dovednostem a návykům pro opracování dřeva. 

■ Program truhlářské práce 2 
(výroba nábytku)

Je určen všem, kteří mají střední vzdělání u-
končené závěrečnou, nebo maturitní zkouškou.
Jeho časová dotace je 318 hodin. Po studiu na-
jdou zájemci uplatnění v oblasti výroby skříňo-
vého nábytku a po zapracování i výrobu složitěj-
ších kusových výrobků nábytkového truhlářství.

Každý z těchto programů obsahuje moduly
technologie, materiály, výrobní
zařízení, odborné kreslení a prak-
tickou přípravu. Vzdělávací pro-

gramy budou organizovány jako denní studium.
Jsou ukončeny závěrečnou zkouškou a úspěšní
absolventi obdrží osvědčení s celostátní platností. 

Připravované programy dalšího vzdělávání
budou realizovány na základě potřeb trhu práce
či zájmu občanů. Rozšíří vzdělávací nabídku
školy. Projekt je spolufinancovaný příspěvkem
ze strukturálních fondů Evropské unie, příspěv-
kem z národních veřejných zdrojů a ze státního
a krajského rozpočtu. 

Karel BEDNARZ

vzdělávání

Vstup do tábora byl ohrani-
čen ostnatým plotem a bránou 
s velkým cynickým nápisem
»Arbeit macht frei«, kterou
denně odcházeli do práce a za-
se se vraceli vězni. Po prohlíd-
ce prvního blo-
ku jsme měli
smíšené pocity
a uvědomili jsme si, jak kruté
to tam tenkrát bylo. Shodli
jsme se na tom, že bychom to
nechtěli zažít. Nejstrašnější
byly fotografie vyhublých lidí,
hlavně dětí, a pozůstatky po
mrtvých, například velké hro-
mady vlasů, bot, kufrů apod. 

U popravčí zdi jsme symbo-
licky uctili památku všech u-
mučených položením kytičky.
Na konci prohlídky nás čekalo
krematorium a plynové komo-
ry, ve kterých zemřelo odha-
dem 1,5 milionu lidí.

Ukončením celodenní ex-
kurze byla návštěva krásného
městečka Pszczyna, které mělo
oslnivý historický půvab. Na-
vštívili jsme zámek, jehož in-
teriéry se nám hodně líbily 

a kluky zaujala
hlavně zbroj-
nice plná sta-

rých zbraní a brnění. 
Exkurze byla zajímavá a po-

učná. Vytvořili jsme si před-
stavu o drsných letech 2. svě-
tové války a o historii našich
polských sousedů. Naše podě-
kování patří paní Krzywoňo-
vé, člence Svazu protifašistic-
kých bojovníků, která nám dě-
lala průvodkyni a tlumočnici.
Tato forma »učení« byla o moc
zajímavější a pro nás zapama-
tovatelnější, než kdybychom
seděli ve škole v lavicích.

Žáci 8., 9.A a 9.B třídy

Skřečoňští žáci v Osvětimi
Žáci skřečoňské zákadní školy v rámci dějepisné výuky v li-

stopadu navštívili koncentrační tábor Osvětim a Březinka.
Do redakce nám o tom napsali: 

píšete nám

Odměna nálezci fotoaparátu
Neš�astná majitelka digitálního fotoaparátu Panasonic Lumix

prosí nálezce o zprávu o svém ztraceném přístroji, který zapomně-
la v restauraci Na Kuželně. V pátek 23. listopadu odešla z restau-
race a zanechala omylem přístroj pověšený na židli. Fotoaparát
byl v pouzdře a za jeho navrácení slibuje majitelka odměnu. Pocti-
vý nálezce může volat na telefon 602 296 086. (bro)

● Aktivity studentů
Střední školy 
Bohumín
Střední škola Bohumín je už

řadu let zapojena do meziná-
rodního programu Junior
Achivement, který si dal za ú-
kol naučit studenty středních
škol pohybovat se v podnika-
telském prostředí, řídit podnik
a plánovat jeho vývoj. 

V bohumínské střední ško-
le, v oboru technickohospo-
dářské a správní činnosti,
vznikla studentská společnost
REBOS, jejímž předmětem ak-
tivity je pořádání plesu, lout-
kových představení a hlavně
pronájem reklamních ploch 
v budovách střední školy. 

Studenti také budou prezen-
tovat svůj podnik, školu i město
v okresních a celostátních sou-
těžích. První v pořadí bude ve-
letrh studentských společností
v Ostravě. Případný zisk půjde
na zakoupení učebních pomů-
cek a zkvalitnění výuky.

Radek CHARUZA

● Vojenská opevnění
vyšla knižně
Knihu Opevnění IV. sboru -

záchytný hák na řece Olši vy-
dal v minulých dnech Klub vo-
jenské historie Bohumín. De-
sítky dnešních i historických
fotografií, map a nákresů do-
plňuje text, který detailně po-
pisuje linii vojenských opev-
nění od Bohumína až po Jab-
lunkov. Autorem útlé knížky
je kolektiv Rucki, Durčák,
Hejda, který ihned po vydání
první části začal připravovat
pokračování. Druhý díl se bu-
de věnovat opevnění Bohumí-
na a nejbližšího okolí.

Knížku si můžete zakoupit
po telefonické domluvě u Pavla
Bílka, předsedy Klubu vojen-
ské historie, tel. 604 148 470.

(frk)

krátce

Nová nástěnná
mapa Bohumína

Bohumínská radnice roz-
šířila řady propagačních ma-
teriálů města. V listopadu
dala do oběhu novou ofseto-
vou nástěnnou mapu Bohu-
mína. 

»Její rozměry jsou 870 krát
1260 milimetrů. Cena jedné ma-
py je 490 korun,« informoval
vedoucí organizačního odboru
městského úřadu Lumír Ma-
cura. Nová nástěnná mapa vy-
šla v nákladu padesáti kusů.
Zájemci si ji mohou zakoupit
na informačním centru radni-
ce, kde je k mání rovněž její
starší předchůdkyně vydaná 
v roce 2002. V letošním roce
jde již o druhou aktualizaci
mapových podkladů Bohumí-
na. V říjnu se objevila v prode-
ji také nová skládací mapa s ví-
ce než stovkou nových údajů.
Je za patnáct korun k dostání
na stejném místě. (luk)

Provozní doba Aquacentra o svátcích
24.12. ZAVŘENO

25.12. 8 - 21 hodin 

26.12. 8 - 21 hodin 

27.12. 8 - 21 hodin 

28.12. 9 - 21 hodin

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
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píšete nám

krátce

● Osobní doklady 
na střeše auta
Už se vám to taky stalo? Po-

ložíte si něco na střechu auta,
za chvíli nasednete a jedete.
Doklady nebo taška ovšem zů-
stává. Nikoliv na střeše, ale na
místě, odkud jste vyrazili. 

To se stalo také Andreji Mir-
govi. Měl však štěstí, protože
stejným směrem jel v tutéž do-
bu Ondřej Semjan z městské
policie, který padající doklady
zpozoroval, zastavil a dovezl na
služebnu městské policie. Tam
si je pak také Andrej Mirga vy-
zvedl. Jeho poděkování patří
nejen nálezci Semjanovi, ale
celé městské policii. (red)

● Bruslení veřejnosti
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.

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)

▲ Tenhle nalezený krasavec už
nového pána má, ale další na vás
čekají. Foto: městská policie

V psím útulku čekají noví
čtyřnozí kamarádi - možná
právě na vás. 

Zveme vás tímto k návštěvě
psího útulku v Šunychlu, kde
vám může padnout do oka ně-
který z umístěných pejsků. Je
možné si vybrat z větších 
i menších ras, na zahradu i do
bytu. S výběrem vám rád pora-
dí správce útulku. Nový čtyř-
nohý kamarád vám určitě zpří-
jemní mnoho chvil.

Návštěvu si naplánujte tak,
abyste vystihli provozní dobu.
Otevřeno je v pondělí, čtvrtek
a pátek od 15 do 17 hodin, v ú-
terý od 7 do 9 hodin, v neděli
od 14 do18 hodin. Ve středu 
a v sobotu je zavřeno.

Od středy 20. do pondělí 31.
prosince bude psí útulek 
v Šunychlu uzavřen. (lis)

Navštivte útulek pro psy

Senioři tak mohou zažívat
dobrý pocit z toho, že v našem
městě nejsou druhořadými ob-
čany.

Rád bych se zmínil o dvou
nedávných akcích. Jednou 
z nich byl velmi vydařený au-
tobusový zájezd důchodců, bý-
valých zaměstnanců ŽDB, do
Štramberka, který pořádal 
oborový svaz Kovo ŽDB. Při
kratší zastávce v Chlebovicích
u Frýdku-Místku jsme se se-
známili s místními včelaři 
a včelařským muzeem a vy-
slechli velmi zajímavé vyprá-
vění o jejich práci. Povídání 
s filmovou ukázkou bylo dopl-
něno ochutnávkou kvalitní
medoviny. Na další zastávce

jsme navštívili automobilové
muzeum v Kopřivnici. I tady
jsme byli skvěle pohoštěni, dá
se říci, že to byl přímo slav-
nostní oběd. V cíli našeho vý-
letu, ve Štramberku, kterému
se také říká Moravský Betlém,
jsme absolvovali pohodový vý-
šlap na Štramberskou trúbu.

Spolu s dalšími účastníky
zájezdu jsme hodnotili tento
výlet jako opravdu překrásný
zážitek s výbornou organizací
a perfektně předem připrave-
ným programem.

Za sebe a za manželku bych
chtěl poděkovat za další milou

akci pořádanou městským ú-
řadem pro jubilanty, sedmde-
sátníky, která se uskutečnila 
v nově zrekonstruovaném kině.
Byl jsem velmi mile překva-
pen, že mi bylo umožněno zú-
častnit se spolu s manželkou-
jubilantkou slavnostního hu-
debního pořadu, což byl dárek
pro oslavence. Skupina z Mo-
ravského Slovácka měla velmi
kvalitní obsazení, nebo� každý
z hudebníků byl i výborným
sólistou. Navíc dovedli vytvo-
řit atmosféru radostné pohody
s překrásným zážitkem.

Dovolte nám, abychom
všem, kteří připravují a orga-
nizují různá setkání seniorů-
důchodců, opravdu srdečně
poděkovali. Je to opravdu vel-
mi záslužná práce a přispívá ke
vkládání překrásných a vzác-
ných kamínků mozaiky mezi-
lidských vztahů.

Zdeněk FILÍPEK

Seniorům je v Bohumíně dobře
»Rád bych touto cestou poděkoval oborovému svazu DVOS -

Kovo ŽDB a. s. a současně Městskému úřadu v Bohumíně, kteří
stále věnují svou přízeň seniorům, což prokazují zejména mnohý-
mi kulturními akcemi«, píše v úvodu svého dopisu Zdeněk 
Filípek a pokračuje: 

Milá redakce Oka,
díky vám vím, že bohu-

mínský park letos slaví 100.
narozeniny, a tak vám posí-
lám foto jednoho stromu,
který v něm roste. Je to Liri-
odendron tulipifera - Liliov-
ník tulipánokvětý. V repub-
lice je jen několik desítek
kusů a tak mě mile potěšilo,
že v našem parku jsou nej-
míň tři tyto stromy! 

Tímto i moc děkuji lidem,
kteří mají na starost park 
i městskou zeleň a dobře se 
o ni starají. A jak krásně letos
rozkvetlo náměstí! Už se těším
na příští rok, až bude hotové
celé i s kašnou. 

Také se zvelebuje parčík 
u sídliště Svatopluka Čecha
(za hotelovým domem). Tak
náš stoletý oslavenec bude mít
dalšího bratříčka. 

Vím, že patříme do regionu
s největší prašností, a proto je
moc dobře, že se naše město
tak stará o zeleň a my obyvate-
lé pak můžeme dýchat aspoň
trošku lepší vzduch. Díky.

Kateřina DEDKOVÁ

V parku máme vzácný strom

▲ Štíhlý strom vlevo je liliovník
tulipánokvětý v našem parku.

▼ Jeho květ dává tušit, kde
strom přišel ke svému jménu.

● Řekové slaví Vánoce 
Komponovaný večer o Vá-

nocích a jižních vánočních
zvycích připravila K3 Bohu-
mín na sobotu 8. prosince. Od
19 hodin se návštěvníci mo-
hou těšit na zajímavé povídání
i na vystoupení tanečního sou-
boru »Lycea Řekyň v ČR« či
na tradiční řeckou hudbu v po-
dání skupiny »Nisos«. (kab)
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Další z cyklu mezinárod-
ních odpolední proběhlo 
3. listopadu v Bobši. Tentokrát
bylo tematicky zaměřeno na
život řecké menšiny v Bohu-
míně, řecké tradice a zvyky. 

Organizačním partnerem té-
to části projektu »Slova nejsou
důležitá« byla Taverna Elpida,
konkrétně Nicos Vasiliu. Ten
připravil pro hosty ochutnávku
typických řeckých jídel. 

Ochutnat jsme mohli také o-
riginální řecké pohoštění, které
donesli hosté. Potěšil nás zá-
jmem rodin, které se podílely
na organizaci odpoledne a za-
půjčily řecké knihy, památky,
fotografie. Bylo zajímavé po-
slouchat vyprávění o osudech
lidí, z nichž mnozí přišli do naší
země před téměř 60 lety »jen
na pár týdnů« a žijí zde dosud. 

Příjemné odpoledne rozpo-
hyboval taneční soubor Nea El-
pida. Tvoří jej mladí lidé, kteří
obnovují tradice a vystupují 
s tanci svých řeckých předků.

V Bobši proběhlo řecké odpoledne 

▲ Japonští hosté s řeckým tanečním souborem na akci sponzorované norskými fondy v českém Bobši - tomu 
se říká skutečná multikultura. Foto: Petra Kalichová

Chtěla bych proto všem or-
ganizátorů i hostům poděkovat
za pomoc a příjemnou náladu,
která provázela celé odpoledne.

Další tematické odpoledne
připravujeme na 8. prosince.
Chceme našim zahraničním
přátelům ukázat české vánoční

tradice a necháme se překvapit
typickými zvyky a pohoštěním 
z jiných zemí.

Petra KALICHOVÁ

Co je nového v Bohumínské C
Začátek roku - Tříkrálová

sbírka, již posedmé v Bohumí-
ně i v celé České republice. Vý-
těžek ve výši 185 276 korun byl
určen z 65 procent na projekty
Charity Bohumín - pomohl za-
jistit provoz bezplatné Občan-
ské poradny a vybudovat rela-
xační zónu pro obyvatele Cha-

ritního domu sv. Františka 
i sousedních zařízení pro senio-
ry ve Starém Bohumíně. Zbý-
vajících 35 procent podpořilo
humanitární projekty přede-
vším na Srí Lance a v Indonésii.

V jarních měsících začaly
práce na úpravě relaxační zóny
u Charitního domu. Byly vybu-

dovány chodníky, zátiší pro
klidné posezení, rekonstruová-
ny trávníky, vysázeno na 20
druhů okrasných rostlin a keřů.
V příštím roce doplní tento vý-
čet ještě nové lavičky, pergola 
a dřevořezba. Úprava relaxační
zóny byla finančně podpořena
také investiční dotací města ve
výši 50 tisíc korun.

Obyvatelky Charitního do-
mu nechyběly v průběhu roku

na různých akcích pro seniory:
poslouchaly dechovku na ná-
městí TGM, zhlédly film Vrat-
né láhve v nově otevřeném ki-
ně, zasoutěžily si na Olympiádě
seniorů. Volné chvíle pak vyu-
žívají ke společnému zpívání -
možná stojíme u zrodu senior-
ského pěveckého sboru…

V občanské poradně hledali
občané Bohumína a okolí po-
moc nejčastěji v obtížných situ-
acích způsobených zadlužením
domácností, rodinnými spory,
domácím násilím, problémy 
s bydlením, sousedy, pracovně-
právními spory. Často přichá-
zejí lidé s úředním sdělením, je-
muž nerozumějí nebo nejsou
schopni na ně odpovídajícím
způsobem reagovat. Naše po-
radna, jakožto člen Asociace
občanských poraden, poskytuje
také internetové poradenství na
adrese: opbohumin@volny.cz 

Půjčovna ošetřovatelských
pomůcek v Charitním domě za-
znamenala velký zájem veřej-
nosti o své služby. Proto plánu-

Blížící se konec kalendářního roku bývá dobrým důvodem 
k rekapitulaci v různých oblastech - tak je tomu i u nás v charitě. 

Foto: Kristina Stoszková
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Skokan ostronosý (Rana arvalis)
Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (16)

▲ V době rozmnožování sameček
zmodrá. Foto: Petr Vlček

▲ Děti z mateřské školky Bambino (www.sms-bambino.org) zamykaly
přírodu před zimním spánkem s plnou parádou. Foto: Lucie Semančíková

▲ Nejběžnější zbarvení skokana
ostronosého. Foto: Jiří Šuhaj

Jde o další náš druh ze skupiny terestrických skokanů, kte-
rým se na pohled velmi podobá - skokanu hnědému a skoka-
nu štíhlému. Odlišuje se mimo jiné především hlasem a zbar-
vením samců v době rozmnožování. V našem městě se vysky-
tuje v Novém Bohumíně, Šunychlu, Skřečoni a Záblatí. Patří 
k chráněným druhům a v ČR patří mezi nejvzácnější žáby. 

Skokan ostronosý (Rana arva-
lis) žije v nižších a středních po-
lohách ve vlhkých listnatých le-
sích. Hojný je ostrůvkovitě v za-
plavovaných (inundačních) zó-
nách řek a větších potoků. Vys-
kytuje se i na rašeliništích do
600 m n. m., dříve byl proto 

uváděn jako skokan rašelinný.
Vyhledává otevřené a nepříliš
svažité prostory. Zimuje na vlh-
kých místech v zemi. Dožívá se
8 až 12 let. Páří se hromadně ja-
ko skokan hnědý (20 až 25 je-
dinců na 1 m2), a to nejčastěji na
přelomu března a dubna. Hlas
samců lze nejvýstižněji popsat
jako zvuk při probublávání li-
monády slámkou. Někdy bývá
popisován jako zvuk při švihání
prutu o vodní hladinu nebo 
z dálky znějící štěkání psa. Hlas
je slabší než u příbuzných druhů. 

Od skokana hnědého (Rana
temporaria) se skokan ostronosý
liší, jak už napovídá jeho jmé-
no, především zašpičatělým če-

nichem. Také z pohledu etolo-
gického (chování) jde o velmi
plachý a odlišný druh. Má delší
zadní končetiny a vyklenutý
patní hrbol. Je menší, zvláště
samečkové běžně dosahují dél-
ky jen okolo 6 cm. Hnědé zbar-
vení má velkou variabilitu - od
pískově žlutohnědé až po čer-
nožlutou. Břicho bývá světlé, 
jen vzácně je skvrnité. Častí
jsou jedinci skvrnití či s podél-
ným hřbetním pruhem. Zvláště
významná je barevná změna
samců při vyvrcholení páření.
Stříbřitě modré až modrofialové
zbarvení se podařilo zachytit na
snímku Petru Vlčkovi. Tuto u na-
šich obojživelníků neobvyklou
intenzívní modrou barvu mají
samci jen několik málo hodin.

Aktivita skokana ostronosého
začíná koncem března a končí 
v říjnu. Akvatická fáze života je
krátká - samice pobývají ve vo-
dě jen do nakladení vajíček,
samci až několik týdnů. Jednot-
livé snůšky tvoří velké trsy, kte-
ré leží zprvu u dna, po nabobt-

nání rosolovitých obalů vyplou-
vají na hladinu. Zajímavostí je
užívání sušených vajíček v lido-
vém léčitelství v Moldávii. 

Potravu skokana ostronosého
tvoří terestričtí bezobratlí - plži,
žížaly, pavouci, stonožky, mno-
honožky a hmyz. Na úbytek je-
ho stavů mělo největší vliv neu-
vážené odvodňování luk a past-
vin a také neúměrná chemizace
v zemědělství. Ve vyhlášce Mi-
nisterstva životního prostředí
ČR č. 395/1992 sb. je zařazen
mezi druhy kriticky ohrožené.
V Bohumíně se skokan ostro-
nosý vyskytuje celkem v pěti lo-
kalitách, mimo jiné byl nalezen
i v areálu Bochemie.

Jiří ŠUHAJ

Soukromá mateřská ško-
la Bambino uspořádala
16. listopadu pro své děti
celodenní akci ve znamení
rozloučení s přírodou
před zimním spánkem. 

Při zamykání provázel děti
skřítek Podzimníček, a pro-
tože si zima letos skutečně
pospíšila, proběhla tato ty-
picky podzimní akce v nety-
picky bílém sněhovém hávu.
Z bohatého programu uve	-
me: uzamykání lesa s pomo-
cí sedmi zámků získaných za
splnění sedmi úkolů, lampi-
ónový průvod kolem rybní-
ka spolu s rodiči, Podzimníč-
kovo předání tří klíčů (od le-
sa, louky a rybníka) Zimní
královně, stínové divadlo 
a další. Uzamykaní louky 
s pomocí nedávno vyrobe-
ných draků Fujaváků jsme
po dlouhém zvažování na-
konec nerealizovali. 

Lucie SEMANČÍKOVÁ

Uzamykání lesa, louky a rybníkaCharitě?
jeme v příštím roce rozšířit její
nabídku, především o další po-
lohovací lůžka, vhodná pro do-
mácí péči.

Charitním šatníkem prošlo 
i v letošním roce několik tun
ošacení, obuvi, hraček a domá-
cích potřeb. Kromě sociálně
slabších občanů města měly 
z nich užitek také humanitární
aktivity v zahraničí, kam jsme
odeslali více než 200 krabic s o-
šacením a obuví.

Z důvodu plánované rekon-
strukce bývalého domu služeb
na ulici Čáslavské, kde šatník
provozujeme, jsme k 15. říjnu
dočasně přerušili jeho provoz. 

Stěhování - z již zmíněného
důvodu - čeká také občanskou
poradnu a ředitelství Charity
Bohumín. Po nutných úpra-
vách najdou své nové sídlo na
ulici Štefánikově 957. O všech
těchto změnách budeme veřej-
nost včas informovat.

Kristina STOSZKOVÁ, 
ředitelka Charity Bohumín
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● Zapište své aktivní
dítě do kroužku
V současné době je možné

podat přihlášku do sportov-
ních zájmových útvarů Domu
dětí a mládeže Bohumín: atle-
tika, bojová umění, střelba ze
vzduchovky, sálová kopaná 
a volejbal.

Doplňkové nábory jsou rov-
něž vypsány na uvolněná mís-
ta ve florbalu, badmintonu 
a cyklo indoor pro děti. Zápis-
né v kroužcích je již od 30 ko-
run za měsíc. Více informací
získáte na každém tréninku,
tel. 603 448 235 nebo e-mailu
ddmbohumin@post.cz. (oves)

● Basketbalistům 
se nedařilo
Bohumínští košíkáři ode-

hráli nevydařený zápas na
soupeřově hřišti OPF Karvi-
ná. Náš tým nastoupil oslaben
o dva hráče základní pětky a to
se projevilo hlavně v koncovce
utkání, kdy nám přísní roz-
hodčí vyfaulovali 3 hráče a ut-
kání jsme prohráli o 6 bodů.
OPF Karviná: TJ Bohumín
69:63. Body: Zdařil 16, Po-
hludka 14, Wnetrzak 12.

Letos naši hráči hráli ještě
30. listopadu proti BC Orlová
(výsledky do uzávěrky nedo-
šly). 10. prosince odehrají le-
tos poslední zápas na domácí
palubovce v 19.30 hodin proti
Startu Havířov.

Jakovidis ALEKOS

● Turnaj ve vybíjené
školních družin
Jako každý rok, i letos se

sešly děti z bohumínských
školních družin, aby se utka-
ly ve vybíjené. Turnaj probě-
hl v Základní škole na Bezru-
čově ulici 20. listopadu. 

První místo získala školní
družina při Základní škole na
ulici Čs. armády, následována
družinou školy na Benešově
třídě a třetí místo obsadila do-
mácí škola. Všichni byli odmě-
něni věcnými cenami, zakou-
penými z prostředků klubu
přátel školy na Bezručově uli-
ci. Věřím, že se příště opět se-
jdeme i s dalšími školami.

Radmila PUNČEVOVÁ

krátce Florbalové soutěže pokračují

Ligové florbalové soutěže jsou v první třetině a naše týmy 
si vedou zatím poměrně zdárně.

Muži 1.SC Bohumín 98 ma-
jí po sedmi utkáních 11 bodů 
a čekají je ještě tři dohrávky 
v Kopřivnici a Opavě, takže
mohou směle atakovat čelo ta-
bulky. Tam se nyní drží Slávia
Havířov a Petrovice s 18 body,
ale tyto týmy mají odehraný
plný počet utkání. 

Svou tabulku vedou junioři
s 18 body, které v těsném závě-
su stíhá Rožnov pod Radhoš-
těm a Z.F.K. Petrovice. Pokud
junioři v nasazeném trendu
vydrží, mohou příští sezonu o-
pět hrát 2. celostátní ligu.

Starší žáci 1. SCB 98 DDM
jsou v klidném středu tabulky

s devíti body a v prosinci je če-

ká už jen jeden turnaj, kterým

uzavřou tento kalendářní rok.

Obdobně jsou na tom také

mladší žáci, ale ti se zatím po-

hybují u dna v nejvyšší soutěži

na Moravě, na 11. místě. 

A proto jim přejeme, aby co

nejdřív získali v soutěži tolik

potřebné body.

Text a foto: Ondřej VESELÝ

Kickbox Peter se ověnčil medailemi
Sportovní klub Kickbox Peter se 17. listopa-

du zúčastnil prestižního turnaje Fighter's Cup
v kickboxu v Praze. Bohumínští závodníci by-
li úspěšní v semicontactu i lightcontactu. 

Viktor Říha získal první místo v obou disciplí-

nách, Kamil Nguyen vybojoval druhou příčku 

v semi a vítězství v lihgtcontactu. Také Marek

Beták získal dvě stříbrné medaile v obou discip-

línách a Vojtěch Říha stanul na třetím stupni za

úspěch v semicontactu.

Poděkování patří firmě Čemat Bohumín, jme-
novitě Kamilu Černému, za technické zázemí
na našich sportovních výpravách.

Alena ŘÍHOVÁ

● Vánoční hokejový
turnaj škol
Zimní stadion bude 11. pro-

since opět hostit hokejová
mužstva bohumínských zá-
kladních škol.

Od půl deváté zde bude pro-
bíhat vánoční hokejový tur-
naj, ve kterém se o prvenství
utkají družstva žáků čtvrtých
až devátých tříd. Přij	te se po-
dívat a povzbudit mladé nadě-
je našeho hokeje. (red)

pozvánkaŘeditelka školy vyhlašuje konkurz na pracovní místa:

ASISTENT PEDAGOGA
Vzdělání: VŠ obor pedagogické vědy
Vyšší odborné vzdělání v akreditovaném oboru zaměřeném na přípravu
pedagogických asistentů nebo sociální pedagogiku.
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na pří-
pravu pedagogických asistentů, znalost anglického jazyka.

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Vzdělání: VŠ magisterské studium psychologie

Přihlášky včetně životopisu, dokladů o vzdělání, výpisu z rejstříku trestů
posílejte na adresu školy 

ZŠ a MŠ Bohumín Čs. armády 1126, PSČ 735 81
nebo předejte osobně v kanceláři školy do 11.12.2007

Nástup možný od 1.1.2008.
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Chystá se Longoni Cup - turnaj mistrů

▲ Loňský vítěz turnaje Longoni Cupu Miroslav Andrejovský. Foto: František Krejzek

Znovu se připravuje ví-
kend plný tichého ťukání
koule o kouli a luskání prstů
namísto potlesku. Sportovní
kulečník je také společen-
skou událostí, a tak ho zná-
me i z předcházejících roční-
ků Longoni Cupu.

Turnaj mistrů, nikoliv jen
města Bohumína, jak by se
mohlo na první pohled zdát 
z plakátku, proběhne o víken-
du 8. a 9. prosince v herně Bil-
liard Clubu Bohumín na ná-
městí Budoucnosti.

S velkou »taktovkou« tága
do turnaje nastoupí Jan Musil,
vítěz 3. ročníku a mistr repub-
liky, dále Slávek Tauterman,
juniorský mistr Evropy a Mi-
lan Boček, vítěz prvního roč-
níku turnaje a mistr republiky.
Do klání se zapojí také mistři
republiky Vladimír Stareček,
Radovan Hájek, Ivo Gazdoš,
Ota Truska a Milan Ráček. 
Chybět pochopitelně nebude
ani náš Miroslav Andrejovský,
vítěz šestého ročníku Longoni
Cupu a mistr republiky. 

»Sejdeme se již v pátek odpo-
ledne, kdy proběhne losování do
skupin, a večer strávíme společně
v přátelském posezení, jak tomu
každoročně bývá,« řekl ředitel
turnaje Petr Duda.

Turnaj začíná v sobotu 
8. prosince v 9 hodin slavnost-

ním zahájením a v 10 hodin
odstartuje první kolo. V 16 ho-
din se očekává začátek čtvrtfi-
nálových utkání. V neděli do-
poledne jsou na programu se-
mifinálová utkání a hodinu po
poledni vyvrcholí turnaj mist-
rů Longoni Cup finálovým ut-

káním. Vyhlášení výsledků se
dočkáme v 16 hodin, kdy sou-
těž skončí. Hlavním rozhodčím
po oba dva dny je Jan Šlechta.

Turnaj zašti�uje starosta
města Bohumína a senátor 
Petr Vícha.

František KREJZEK

Pokud jste si na otázky od-
pověděli ANO, máte vyhráno.
Pokud jste o nich ale zatím ne-
přemýšleli, nedivím se vám.
Každý z nás má te	 hodně sta-
rostí nejen s přípravou Vánoc,
ale i s tím, aby si spočítal, co
všechno od ledna zdraží a jak
se s tím vyrovná.

A tak možná ani nevnímá-
me, že náš stát na jedné straně
sice garantuje bezplatné škol-
ství, ale na druhé škrtá rozpo-
čet tohoto rezortu, kde se dá.
A v době schvalování státního
rozpočtu pro příští rok dokon-
ce ve vládě není nikdo, kdo by
obhajoval a byl schopen obhá-

Chodí vaše dítě do školy? A jak jste spokojeni? Je škola 
dobře udržovaná a bezpečná? Je vybavena dostatkem moder-
ních pomůcek a odborných učeben? Má hřiště, tělocvičnu, jí-
delnu i družinu? A co učitelé? Milují své zaměstnání? Jsou
profesně zdatní, laskaví, trpěliví a pro děti přirozenou autori-
tou? Spolupracují s vámi - rodiči?

České školství opět dostává na frak

jit jeho oprávněné požadavky.
A tak školství opět dostává na
frak. Už v letoš-
ním roce stát
přestal přispí-
vat školám na provoz interne-
tu, zrušil dotace na výuku pla-
vání dětí a autoškoly středo-
školáků. Pro příští rok se
chystá další pokles peněz na u-
čebnice, učební pomůcky 
a školní potřeby. A že se šetří 
i na kantorech - to už je obe-
hraná písnička. Vždy� slíbený
nárůst mezd o 1,5 % znamená
při odhadované inflaci čtyř-
procentní reálné snížení život-
ní úrovně. Takže průměrný

český učitel si vydělá v příštím
roce tolik, o kolik si náš premiér
polepší díky své reformě.

Je to všechno v pořádku? Jak
se školy vyrovnají s touto situ-
ací? Budou snad muset rodiče
platit to, co doposud hradil
stát? Máme se připravit na
zpoplatnění mateřských škol,

školních dru-
žin i školních
obědů v plné

výši? ... Zatím rodiče platí jen
příspěvky na provoz a obědy
ve výši potravin.

U nás v Bohumíně je ale
školství skutečnou prioritou,
nejen volebním heslem. Chce-
me, aby naše děti měly krásné
školy, hřiště, aby uměly plavat
i zacházet s výpočetní techni-
kou. Naši zastupitelé nad škol-
stvím vždy drželi ochrannou
ruku. A tak, přestože nesou-
hlasíme s lhostejností minis-

terstva školství, i tentokrát do-
financujeme našim školám to,
co vláda škrtla. Ale jak dlouho
to mohou obce dělat? 

Proto je dobře, že si učitelé
uvědomují celou situaci a ne-
chtějí, aby se snížila vzděla-
nost a péče o naše dětí. Roz-
hodli se zřetelně a nahlas vy-
jádřit svůj názor stávkou. Pod-
pořme je. Vždy� hájí hlavně
zájmy nás, rodičů a našich dětí.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika
Ilustrační foto
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Noví občánci

Jakub a Lenka Brzeźniakovi ● Tibor Né-
meth ● Natálie Budayová ● Katarína Čon-
ková ● Aneta Horecká ● Anna Honzátko-
vá ● Petra Drozdová ● Daniel Handl ● Lu-
cie Ferfecká ● Eliška Semančíková ● Hana
a Eliška Bártovy ● Matyáš Brzezina ● Gab-
riel Ferenc ● Matyáš Bartošík ● Natálie 
Kochová ● Adam Mirga ● Luboš Moric ●

David Sklarčík ● Erik Kačica

Do pamětní knihy města Bohumína by-
li zapsáni malí Bohumíňáčci:

Vzpomínky - úmrtí

Ten, kdo Vás znal, ten si vzpomene, 
kdo Vás měl rád, nikdy nezapomene.

�
4. prosince 

by se dožil 87 let 

pan Jan MIKLÁNEK 

a 15. prosince 

by se dožila 80 let 

paní Anna MIKLÁNKOVÁ. 

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera Lydie 

s manželem, vnuk Daniel s manželkou,

vnučka Adriana s manželem, 

vnučka Tamara, pravnučky 

Jesika, Patrička a Eliška 

a rodina ze Slovenska, Polska a Orlové.

Čas plyne, ale bolestná
vzpomínka v srdci 

zůstává.

Dne 10. prosince 

vzpomeneme 

5. smutné výročí, kdy

nás navždy opustil 

náš milovaný manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Eduard BURSZYK. 

Stále s láskou a úctou vzpomíná 

manželka, syn a dcera s rodinami.

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

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

2. prosince 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

pana Milana RADOSTY. 

S láskou a úctou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manželka Petra,

dcery Deniska a Danielka, 

tatínek Milan a celá rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme,

že nás 23. listopadu 2007

nečekaně navždy opustila 

ve věku 84 let naše milovaná

maminka, tchyně, babička,

švagrová a teta 

paní Štěpánka
ZAHRADNÍKOVÁ 

z Bohumína. 

S naší drahou jsme se rozloučili v úzkém 
rodinném kruhu ve čtvrtek 29. listopadu 

ve smuteční obřadní síni ve Starém Bohumíně.
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou

uctí její památku.

Jménem pozůstalých dcera Anička s rodinou.

Děkujeme všem 

příbuzným, sousedům 

a známým 

za květinové dary 

a účast při 

posledním rozloučení 

s panem Arnoštem KOCUREM, 

který zemřel 10. listopadu ve věku 80 let. 

Za celou rodinu děkuje sestra Zdenka 

s manželem Marianem.

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

�
1. prosince 

by oslavila 

80. narozeniny 

paní Zdeňka HASALOVÁ. 

19. září to byly již tři roky, 

co jsme se s ní rozloučili. 

Vzpomíná dcera Vla	ka s rodinou.

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

�
Dne 8. prosince 

1. smutné výročí úmrtí

maminky, tchyně 

a babičky 

paní Deny PUNČEVOVÉ
z Pudlova. 

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte spolu 

s námi. S láskou a úctou vzpomíná 

syn s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

5. prosince jsme 

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí 

pana Miroslava
KRISTIANA. 

Současně jsme si 21. listopadu 

připomněli jeho nedožité 50. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Alena, dcery Petra a Pavla, 

ze�ové Radim a David a vnoučata 

Terezka, Sabinka a Tomáš.

Jak krásné by bylo 
Ti přát, jak těžké je 

u hrobu stát 
a vzpomínat.

�
13. prosince 

by se dožil 70 let 

pan Ferdinand KOZUBEK. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Eva, 

dcery Liána a Eva s rodinou.

Udělal jsem, 
nač mi síly stačily

a osud udělal, co chtěl.

Dne 19. prosince 

vzpomeneme 

5. smutné výročí, kdy

nás opustil náš drahý

pan Michail SDUKOS.

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají

manželka se synem a jeho rodinou

a švagrová se synem a rodinou.
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Petr Nevyjel
účetní

zpracování mezd
účetnictví 

a daňová evidence
Telefon: 596 014 417
Mobil: 603 478 991
E-mail: nevyjel@click.cz
Web: sweb.cz/petr.nevyjel

Poštovní adresa: Petr Nevyjel
P. O. Box 61 

735 81 Bohumín 1

● Realitní agentura Prima
přijme spolupracovníky, 
✆ 604 941 788.

● Prodám dům v Bohumí-
ně, ✆ 604 941 788.

● Neobíhejte banky, vyřídí-
me vše za vás. Šetřete čas, ner-
vy i peníze. Půjčky pro všech-
ny, řešení pro každého. 
Volejte 739 360 044.

● 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.

● 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.

● Prodám dr. byt 2+1 s vý-
klenkem, ul. Čáslavská (vedle
polikliniky), 2. p., nízká zást.,
zatepleno, 58 m2, nové elekt-
rorozvody, klidné místo, ihned
volný, ✆ 777 979 158.

inzerce
● 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,

mateřská. Žádné popl. předem.

Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Prodám byt 3+1 v Bohu-

míně v os. vl. Byt je po částeč-

né rekonstrukci ještě nedodě-

lán. Cena dohodou, ✆ 723
501 836.

● Vyměním garáž v Bohu-

míně za garáž poblíž ul. Továr-

ní, ✆ 608 112 899.

● Pronajmu nebyt. prosto-
ry - kanceláře, sídlo firmy ve

zrekonstruované budově, vel-

mi výhodný nájem, zabezpeče-

ní, měření energií zvláš�, kon-

takt ✆ 724 620 124.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 1+1 v Boh., nízká zástav-

ba, ✆ 777 979 158.

● Přijmeme vyučené strojní
zámečníky i bez praxe. Geso-

mont, s. r. o., ✆ 596 014 818.

● Daruji 2 rozkládací křes-
la s látkovým potahem, zacho-

valé. Rozměry 80x200 cm, 

✆ 607 649 310.

● Čištění koberců a čalou-

nění - rychle, kvalitně, levně.

Volejte 603 175 567.

Masáže v aquacentru
Bohumín - účinné řešení
bolestí i vhodný vánoční
dárek. Ing. Jaromír Hrbáč 

✆ 603 802 030.

�
Dne 19. prosince se dožívá 85 let 

naše maminka, babička a prababička 

paní Štěpánka DAVIDOVÁ.

Posíláme jí touto cestou kytičku 

blahopřání - mnoho zdraví, radosti v srdci,

dobrou náladu a za vše poděkování. 

Dcera Jarmila a syn Miloslav s rodinami.

Blahopřání k životnímu jubileu

Řekli si své ANO

Poslední rozloučení
Rudolf Janoszowski, * 1929, Bohumín-Šunychl ● Mária 

Sladeczková, * 1934, Bohumín ● Antonín Gumpinger, * 1934,

Bohumín ● Gerhard Bortlík, * 1930, Starý Bohumín ● Lúdevít

Valent, * 1926, Starý Bohumín ● Marie Davidová, * 1927, Bohu-

mín ● Františka Heiserová, * 1917, Bohumín ● Karel Franecký, 

* 1933, Starý Bohumín ● Emilie Michlová, * 1919, Bohumín-Šu-

nychl ● Marie Ježková, * 1922, Bohumín-Vrbice ● Ryszard Lelek,

* 1938, Bohumín ● Arnošt Kocur, * 1927, Bohumín ● Jaroslav

Matušek, * 1951, Bohumín-Pudlov ● Gertruda Neboráková, 

* 1925, Starý Bohumín ● Michal Ferov, * 1942, Bohumín ● Anto-

nín Wontroba, * 1932, Bohumín ● František Zaškolný, * 1938,

Bohumín ● Oldřich Macura, * 1929, Bohumín-Šunychl ● Eva

Václavková, * 1930, Bohumín ● Štěpánka Zahradníková, * 1923,

Bohumín-Pudlov.

Na bohumínské radnici si řekly své ANO tyto páry:
Ivan Hentek a Xenie Česlavská, oba z Bohumína;
Martin Gábor a Ivana Křápková, oba z Bohumína;
Vladislav Rotter a Petra Bogdová, oba z Bohumína;
Lukáš Wojnar a Tereza Lisztwanová, oba z Bohumína;
Jaroslav Mikl a Petra Jendřejčíková, oba z Ostravy.



16 Inzerce číslo 22/2007

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.josef@seznam.cz

☛☛  ☛☛  

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

Tel.: 724 952 404

■ KYTARY, 
■ FLÉTNY … 
■ Perkuse
■ PA technika 
■ Příslušenství, … 
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Informace o podmínkách a cenách inzerce 
na tel.: 596 092 282.

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!

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

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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Střední škola Bohumín, 
příspěvková organizace, 

v zastoupení REBOS, 
studentská společnost, 

NABÍZÍ PRONÁJEM 
REKLAMNÍCH PLOCH

ve svých prostorách.

Info: spol.tsc@seznam.cz,
www.spoltsc.snadno.eu

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NA HOVĚZÍ
MASO »mladý býk z Beskyd« 

např. kližka za 105 Kč - od 13. do 15. prosince

Maso uzeniny Rychvald, u kostela, tel. 721 609 040

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE NA HOVĚZÍ
MASO »mladý býk z Beskyd« 

např. kližka za 105 Kč - od 13. do 15. prosince

Maso uzeniny Rychvald, u kostela, tel. 721 609 040
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 6. do 20. 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.

■ 8.12. v 19 hodin ŘEKOVÉ SLAVÍ VÁNOCE.
Kino, vstupné 60 korun.
■ 11.12. v 15 hodin SOUTĚŽ JAKO VEŘEJNÁ
SHOW. Soutěž žáků 5. tříd. Poslední základní kolo,
ve kterém se utkají ZŠ Bezručova a ZŠ Dr. E. Be-
neše, kino.
■ 12.12. v 19 hodin VÁNOČNÍ KONCERT VÁC-
LAVA HUDEČKA. Kino, vstupné 160 korun.
■ 14.12. v 18 hodin JAK SI V POKLIDU UŽÍT
PŘEDVÁNOČNÍ SHON. Beseda v rámci cyklu
Když se muži nedívají, Jeskyňka Bohumín, vstup-
né 200 korun.
■ 16.12. v 10 hodin Bohumínští ochotníci dě-
tem Z POHÁDKY DO POHÁDKY + animovaný
film RATATOUILLE. Bohumínský ochotnický spo-
lek Bohumínské bavidélko nedělní čili BOBAN, 
kino, vstupné 65 korun.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ

■ 6. - 7.12. v 19 hodin PROKLETÍ DOMU SLU-
NEČNIC. Horor USA, přístupný od 12 let, 70 
korun.
■ 9.12. v 10 hodin MRAVENČÍ POLEPŠOVNA.
Animovaný film USA, pro děti, 35 korun.
■ 9.12. v 19 hodin SAW 4. Horor USA, přístupný
od 18 let , 65 korun.
■ 13. - 14.12. v 19 hodin ATENTÁT V AMBAS-
SADORU. Drama USA, přístupný od 12 let, 65 ko-
run. 
■ 16.12. v 10 hodin RATATOUILLE. Animovaný
film USA, rodinný, 65 korun.
■ 17.12. v 19 hodin VOLVER. Filmový klub. Špa-
nělský film, komedie, drama, 60 korun.
■ 20. - 21.12. v 19 hodin MISS POTTER. Drama
USA, přístupný od 12 let, 65 korun.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 4. - 21.12. MALOVANÉ HEDVÁBÍ. Prodejní 
výstava batikovaných obrazů a šátků výtvarnice
Marty Gelnarové, knihovna, Malá galerie na 
chodbě.
■ 10.12. v 17 hodin JAK SE VYRÁBÍ BULVÁR.
Hosty budou novinářky Jana Končítková a Petra
Špornová, knihovna, vstupné 30 korun. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 9.12 v 15 hodin VÁNOČNÍ KONCERT. Skupina
Okteto a pěvecký sbor Slunečnice, kino K3.

■ 11.12. v 16 hodin VÁNOČNÍ KONCERT. Kon-
certní sál ZUŠ.

■ 15.12. v 18 hodin VÁNOČNÍ KONCERT SE
SLUNÍČKEM. Sál kina K3 Bohumín.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 1. - 27.12. v út, čt 15 -18 hodin ČAROPŘÍBĚHY.
Prodejní výstava obrazů Dagmar Grussmannové. 
■ 12.12. v 17 hodin ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.
Tématický večer na téma zdravý životní styl a pří-
rodní produkty z aloe vera. 
■ 13.12. v 18 hodin ARCHEOLOGOVÉ VE STA-
RÉM BOHUMÍNĚ. Našly se důkazy o osídlení 
Bohumína ve 13. století? Povídání o postupu vý-
zkumu a ukázky nalezených artefaktů. 
■ 17.12. v 17 hodin Předvánoční JÓGA NA ŽID-
LÍCH.

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.

■ 7.12. v 17 hodin TVOŘÍME Z KORÁLKŮ. RC
Slůně.
■ 8.12. v 15 hodin DEN V BÍLÉM. Vánoční zvyky
a tradice, akce z projektu »Slova nejsou důležitá«,
centrum Bobeš.
■ 11.12. v 9 hodin KOSMETIKA PRO MAMINKY.
Centrum Bobeš.
■ 11.12. v 9.45 hodin TVOŘÍME NETRADIČNÍ
VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA A OZDOBY. RC Slůně.
■ 11.12. v 17 hodin PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
TĚHULEK. S výrobou dárečků pro miminko, Cent-
rum Bobeš.
■ 12.12. dopoledne CO DONESE DO BOBEŠE
JEŽÍŠEK? S vánočním programem a vybalováním
nových hraček, centrum Bobeš.
■ 13.12. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNI-
ČEK. Centrum Bobeš.
■ 13.12. v 10 hodin ZMĚNY V MATEŘSKÉ DO-
VOLENÉ. Informační beseda o změnách v délce

mateřské dovolené a platbách sociálních dávek
pro rok 2008, centrum Bobeš.
■ 14.12. v 17 hodin KAFÍČKO O PÁTÉ aneb Jsem
máma. RC Slůně.
■ 17.12. v 15 hodin POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH. RC
Slůně.
■ 18.12. v 17 hodin KOJENÍ - NEJČASTĚJŠÍ
PROBLÉMY. Centrum Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 

www.ddmbohumin.wz.cz,
ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 7.12. v 16 hodin MIKULÁŠSKÁ ŠARÁDA. Zá-
bavný Mikulášský program pro děti.
■ 8.12. v 8.30 hodin BOHUMÍNSKÝ PAVOUČEK.
V Salónu Maryška se odehraje vyvrcholení celo-
ročního turnaje pro děti bohumínských základních
škol ve scrabble - finále, ve kterém bude vyhlášen
vítěz celého turnaje.
■ 8.12. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA. Pro děti 
i jejich rodiče.
■ 8.12. v 10 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK.
Soutěž tanečních souborů.
■ 14.12. v 9 hodin VÁNOČNÍ SHOW V AEROBI-
KU. Soutěž dívek od 11 let.

SPORT

■ 6.12. v 16 hodin Sokol Bohumín C - SKK Ostrava
D. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, kuželna
TJ Sokol Bohumín.
■ 7.12. - 9.12. KLONDYKE. Zimní táboření pro ná-
ročnější turisty. Klub českých turistů TJ Bohumín.
� O. Daniš, ☎ 723 513 715.
■ 8.12. - 9.12. vždy od 9 hodin LONGONI CUP.
Turnaj mistrů města Bohumína. Turnaj v kulečníku
za účasti mistrů republiky a juniorského mistra
Evropy pod záštitou starosty města Petra Víchy. 
■ 9.12. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - OS Ry-
chvald B. OKRESNÍ PŘEBOR DRUŽSTEV V ŠA-
CHU, sokolovna Starý Bohumín.
■ 10.12. v 10 hodin SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ
TURISTICKÉHO ROKU. Přátelské setkání zdra-
votně postižených turistů na závěr roku, Klub se-
niorů. 
■ 13.12. v 16 hodin Sokol Bohumín B - VOKD Po-
ruba D. MĚSTSKÝ PŘEBOR V KUŽELKÁCH, ku-
želna TJ Sokol Bohumín.
■ 15.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTUP NA SKALKU.
Pěší zimní turistika pro náročnější turisty, cca 18
km, Klub českých turistů TJ Bohumín.
■ 16.12. v 9 hodin Viktorie Bohumín A - Inter Pet-
rovice A. KRAJSKÁ SOUTĚŽ DRUŽSTEV 
V ŠACHU, sokolovna Starý 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.
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Náměstí, kino a jeho okolí plné potenciálních dárků. Tak vy-
padal sobotní vánoční jarmark v Bohumíně, na který se sjelo do-
sud rekordních 88 trhovců. I přes neustálé mrholení a slabý déš�
jarmarkem prošlo na pět tisíc návštěvníků. Nakupovali, ale také

se občerstvovali a tleskali doprovodnému kulturnímu progra-
mu. Na filmové představení Bob a Bobek se přišlo podívat bě-
hem čtyř promítání 219 dětí. Na náměstí byly k vidění i velké 
ryby - sumec, štika a další. (kab)

Vánoční jarmark na náměstí navštívilo přes pět tisíc lidí

Oslava výročí
»Benešovky«

Oslavy narozenin Základní
školy na tř. Dr. E. Beneše pro-
bíhaly před vyprodaným hle-
dištěm kina. Ve dvou devade-
sáti minutových představe-
ních vystoupily všechny děti
školy v tanečních kreacích.
Škola se pochlubila také hu-
dební skupinou a zpěváky. 
Aplaus získali i ti nejmenší,
kteří se již do školního života
zapojili s velkou chutí. (frk)

DDM už má
pětatřicet

Třicet pět let svého půso-
bení oslavil v minulých dnech
Dům dětí a mládeže Bohu-
mín, který je od letošního
roku příspěvkovou organi-
zací města. Ve svých klu-
bovnách nabízí pravidelně
desítky zájmových kroužků,
jazykových kurzů a souborů
nejen pro děti, jak by se
mohlo podle názvu zdát, ale
i pro dospělé. (frk)

Foto: František Krejzek

Foto: Ondřej Veselý

Vánoční nálada
Osvětlené náměstí T. G. Masaryka 

působí svátečně už od začátku adventu.

Foto: Karel Balcar Foto (2,3): František Krejzek

Foto: František Krejzek


