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Škola na Bezručově ulici má sto let

Přij�te slavit do Pudlova - hned tři výročí najednou

(1) Škola ve 20. letech minulého století. (2) Dnešní žáčci při výtvarné výchově. (3) Ani sto let neubralo budově školy na eleganci. Foto: archiv školy

Ředitelka Darina Ježíšková a učitelka
Marie Holeszová hovoří o historii i o při-
pravovaných oslavách. »Škola byla postave-
na a otevřena během jednoho roku. První školní
rok začal v této budově 4. října 1908. Zpočát-
ku sloužila zejména dětem zaměstnanců rou-
rovny. Původně se jmenovala Jubilejní obecná
škola císaře Františka Josefa I. Během let se
škola přistavovala a rozšiřovala. K německé

výuce se v roce 1920 přidala také česká měš-
�anská dvojtřídka,« říká velmi stručně o po-
čátcích školy ředitelka Darina Ježíšková.

Prvním řídicím učitelem české školy byl
Bohumil Horák v letech 1929 až 1939. Me-
zi dalšími řediteli se objevují jména Josef
Kulajta, Anežka Skácelíková, Vlasta Serafí-
nová, Jiří Vrožina nebo Běla Tomášková. 
Z kroniky školy ze školního roku 1936/1937

tento krátký citát: Při oslavách 53. narozenin
prezidenta Edvarda Beneše účastnily se děti i s u-
čiteli 27. května večerního programu na náměstí
a 28. října pak se vykonala společná oslava škol-
ní. K dětem promluvila E. Buryšková, pořad byl
pestrý, zvláště je možno zmínit se o výstupu čtvr-
té třídy Kukátko.

Oslavy budou probíhat několik dnů. Ve-
dení školy pozvalo na pátek 3. října přes
sedmdesát lidí na dopolední program.
Hostům a rodičům dětí bude patřit i odpo-
lední vystoupení žáků ve školní akademii.

(Dokončení na str. 3)

Významné výročí, sto let od vzniku školy, která stojí na Bezručově ulici, uplyne
začátkem října letošního roku. Výročí je vždy příležitostí k setkání perzonálu školy,
bývalých i současných žáků a pamětníků. Zvlášť když je tak významné.

O tomto víkendu (27.9.) 
oslaví Pudlov tři svá historic-
ká výročí. Sto šest let kaple
sv. Isidora, 79 let otevření
školy a 580 let první zmínky
o Pudlovu.

Organizace oslav se ujala zá-
kladní škola a komise pro
městskou část Pudlov, které
připravily pro návštěvníky za-
jímavý program. První pozvá-
ní je na mši svatou, která se
bude sloužit od 10 hodin v kap-
li sv. Isidora. Od 13 hodin se o-
tevřou dveře školy a návštěv-
níci mohou projít všechny její

prostory. O hodinu později zde
slavnostně zahájí oslavy. K vi-
dění budou dobové fotografie
a dokumenty, kronika Pudlova

V roce 1911 »vielko cesta« s kaplí a obecním úřadem, dnes Ostravská ulice. Příliš se nezměnila - ubylo lidí,
přibylo aut. Historické foto: Jiří Spáčil, současné: Jaromír Hrbáč

i školy, koupit si můžete alma-
nach. Před školou bude vyhrá-
vat dechová hudba Českých
drah a tančit mažoretky sou-

boru Radost. Kdo bude mít
málo, ten navštíví od 16 hodin
restauraci U Kanárků, kde bu-
de zajištěno i občerstvení. (red)

Jubilejní obecná škola 
císaře Františka Josefa l. 
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Dva noví strážníci městské policie složili 8. září na zasedání zastupitelstva města slib do rukou starosty města.
Foto: František Krejzek

Letošní rozpočet města posílil o 36 milionů
Z jednání zastupitelstva města

Městská policie doplnila
dva strážníky
Hned v úvodu jednání složi-

li do rukou starosty města slib
dva noví strážníci městské po-
licie. Počet strážníků se neroz-
šířil, je to doplnění do stavu,
který ve městě činí 34 strážní-
ků. Čtyři jsou vyčleněni pro
Rychvald. Ve městě můžeme
každý den potkat tři dvoučlen-
né hlídky. Na služebně je v po-
hotovosti dispečer, který řídí
případné zásahy a akce. Cel-
kový rozpočet městské policie
na letošní rok je 18 milionů
korun. V příštím roce by měla
naše městská policie začít s po-
stupnou obnovou celého ka-
merového systému.

Stejně, jako již po mnoho
předešlých let, i letos strážnící
navštíví všechny školy a bu-
dou školáky informovat o bez-
pečnosti na silnici i ve městě.

První verze rozpočtu
je vyrovnaná
Vyrovnaný rozpočet již ve

své první verzi nebývá běžným

bodem jednání zastupitelstva
města. Zastupitelé dostali na
jednací stůl návrh vyrovnané-
ho rozpočtu pro rok 2009, ve
kterém by měly dosáhnout
příjmy i výdaje města částky
více než 642 miliony korun. 
O jeho definitivní podobě
však ještě do konce roku bu-
dou zastupitelé dvakrát disku-
tovat. Rozpočet mohou ovliv-
nit také případné dotace na
investice, o které má město za-
žádáno.

Výrazné úpravy 
rozpočtu roku 2008
Ačkoliv jsou za námi téměř

tři čtvrtiny hospodářského ro-
ku, letošní rozpočet města do-
znal ještě podstatných úprav.
Díky navýšení příjmů v daňo-
vých, nedaňových, kapitálo-
vých a dotačních kapitolách
mohli zastupitelé schválit cel-
kové posílení rozpočtu o 36,5
milionu korun. Na druhé, vý-
dajové straně, byly naopak po-
síleny kapitoly investiční a ne-
investiční, mimo jiné se zvýší

investice do bytového fondu,
sociální sféry na zřízení centra
pro bezdomovce a dopravní
obslužnosti města (doprava
dětí do školy ve Skřečoni).

Členové komisí a výborů
byli odměněni
Za svou činnost ve prospěch

města obdrželi členové komisí
rady a výborů zastupitelstva
města symbolické finanční od-
měny. Hodnocení jejich práce
se provádí pololetně. Průměr-
ně činí jejich pololetní odmě-
na tisíc korun. Úkoly, které
komisím a výborům stanovuje
rada a zastupitelé města, zasa-
hují do všech oblastí života ve
městě. Jsou to komise pro vý-
chovu a vzdělávání, komise
kultury, sportu, majetková,
bezpečnostní, sociální, bytová,
komise životního prostředí,
pro občanské záležitosti, pro
územní rozvoj, pro rozvoj
městských částí, finanční vý-
bor a kontrolní výbor. Ve tři-
nácti komisích a výborech pů-
sobí sto třicet čtyři občanů
města. Mimo vyjmenované

komise a výbory pracují v jed-
notlivých městských částech
ještě komise pro každou z nich.
Jejich členové jsou odměňová-
ní jednou ročně.

Domov Jistoty převezme
město později
Jak už jsme v minulém Oku

informovali, navrhla rada
města a zastupitelstvo násled-
ně schválilo odsunutí převodu
Domova Jistoty z Moravskos-
lezského kraje do majetku
města. V jednání s krajem bu-
de radnice pokračovat. Prav-
děpodobný termín převodu
tohoto zařízení pod město je 
1. leden 2010.

Dotace sportu, kultuře 
a společenským subjektům
Pro druhé pololetí byly po-

skytnuty dotace do sportu,
kultury a zájmové činnosti.
Celkem bylo rozděleno 143,5
tisíce korun. Finanční podpo-
ru získali vzpěrači Bonatrans
Bohumín na Velkou cenu Bo-
humína ve vzpírání ve výši 50
tisíc korun. Také oddíl atletiky,
který pořádá Velkou cenu 
v bězích a skoku do dálky, do-
stal na organizaci 7 tisíc ko-
run. Fiz-cup junior Bohumín
2008 je soutěž barmanů, kte-
rou každoročně obesílá svými
studenty také Střední škola
Bohumín. Tady činí dotace 25
tisíc korun. Sedm a půl tisíce
korun dostane TJ Viktorie
Starý Bohumín na oslavy 60.
výročí vzniku oddílu a navíc
získala ještě příspěvek na od-
stranění havarijního stavu ú-
středního topení v sokolovně
ve výši 28 tisíc korun.

Na výstavu fotografií občan-
ského sdružení Čtyřlístek rada
přidělila 7 tisíc korun, stejně
jako na vydání čtvrté básnické
sbírky Dagmar Čížové. 

O prázdninách proběhla
soutěž v požárním útoku 
O putovní pohár rady města
Bohumína. Sbor dobrovol-
ných hasičů ve Vrbici dostal
na její uspořádání dotaci ve
výši 12 tisíc korun. 

František KREJZEK

Zastupitelé města se 8. září sešli nad první verzí rozpočtu
města pro příští rok. Na programu jednání byly však i další za-
jímavé záležitosti. 
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krátce

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+1, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 26,51 m2, pro
výpočet nájemného 26,51 m2.
Prohlídka bytu 30.9. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
6.10. v 16 hodin.

I Byt na ulici Slezské 276,
1+3, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 131,80 m2, pro výpo-
čet nájemného 128,70 m2.
Prohlídka bytu 7.10. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
13.10. v 16 hodin. 

I Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 226, 1+1, číslo bytu

1, kategorie I., 2. nadzemní
podlaží. Celková plocha 45,87

m2, pro výpočet nájemného
43,08 m2. Prohlídka bytu 7.10.
od 8 do 8.30 hod. Licitace se
koná 13.10. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 26, katego-

rie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 25,40 m2, pro
výpočet nájemného 25,40 m2.
Prohlídka bytu 9.10. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
13.10. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
0+1, číslo bytu 38, katego-

rie I., 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 34,10 m2, pro
výpočet nájemného 33,58 m2.
Prohlídka bytu 9.10. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
13.10. v 16.45 hodin. (vach)

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. Po-
drobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sekce
radnice - licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Škola na Bezručově ulici má sto let

Licitace městských bytů

(Dokončení ze str. 1)
»V sobotu 4. října od 9 do 12

hodin bude škola otevřena pro ve-
řejnost. Návštěvníci zde najdou
výstavu dobových fotografií, škol-
ní kroniky, práce současných ško-
láků, na počítači poběží prezenta-
ce školy se stovkami fotografií 
z dávné i nedávné historie. Každý
příchozí si bude moci prohlédnout
prostory školy a dostane pamětní
list, který škola připravila ke sto-
letému výročí otevření. Školní a-
kademii zhlédnou děti prvního
stupně bohumínských škol v pon-
dělí v kině K3,« doplnila infor-
mace o průběhu oslav učitelka
Marie Holeszová, která je v pří-
pravném týmu.

Současná ředitelka Darina
Ježíšková chodí do zdejší školy
od svých šesti let. Školu nav-
štěvoval v letech 1916 až 1918
jako žáček už její dědeček, stej-
ně jako její maminka, která
zde pak 32 let učila. Také malá
Darina chodila do této školy
prvních pět let, po vysokoškol-
ských studiích se do ní vrátila
nejprve jako učitelka, od roku
1991 zde působí jako ředitelka.

Základní škola na Bezručově
ulici má pouze první stupeň.
Děti zde navštěvují první až
pátý ročník a poté odcházejí
do jiných bohumínských škol.
Tak tomu bylo od prvopočátků
školy do dneška. Dnes chodí

do pěti tříd 108 žáků. Ke škole
náleží také škola »na kopci« 
v Záblatí a mateřská škola Na
Pískách. 

Generální opravou prošla
budova školy v letech 1990 až
1991, kdy byla výuka ve tří-

dách omezena na minimum.
O rok později byla otevřena
nová přístavba, ve které je
dnes moderní tělocvična, u-
čebny a pedagogicko-psycho-
logická poradna. 

František KREJZEK

Nádvoří a hřiště »Bezručovky« jsou častým místem her a závodů dětí. Foto: archiv školy

Pamětní deska páteru
Dudovi 

Letos uplynulo 13. března
padesát pět let od chvíle, kdy
byl v prostorách starobohu-
mínské fary (dnešní Dům po-
kojného stáří sv. Františka z As-
sisi) zatčen a poté ve zinsceno-
vaném politickém procesu od-
souzen k pěti letům žaláře P.
Antonín Duda (1910 - 1974).
Byl duchovním správcem řím-
skokatolické farnosti ve Sta-
rém Bohumíně v letech 1947
až 1953. Občanské sdružení
Přátel bohumínské historie 
iniciovalo vznik pamětní des-
ky, jejíž odhalení se uskuteční
v předvečer oslav 750. výročí
údajné existence starobohu-
mínské farnosti. V sobotu 4.
října, po mši svaté, která začne
v 8 hodin, bude slavnostně
odhalena na fasádě bývalé sta-
robohumínské farní budovy
páteru Antonínu Dudovi pa-
mětní deska. Snad bude všem

kolemjdoucím připomínat, že
na projevy bezpráví by se ni-
kdy nemělo zapomenout. (tei)

Výtěžek na podporu
církevní školy

V letním kině se 20. září ko-
nala akce s názvem Všeho tro-
chu. Pořádala ji Apoštolská
církev, sbor Bohumín, a výtě-
žek ze vstupného je určen na
výuku žáků církevní základní 
a mateřské školy, která má elo-
kované pracoviště v budově
stacionáře Salome. V minulém
čísle jsme informovali, že pod-
poří stacionář Salome. (red)

Neukotvené poklopy
Na popud městského úřadu

provedly Severomoravské ka-
nalizace a vodovody Ostrava
kontrolu stability poklopů na
komunikaci Čs. armády. Něk-
teré nejsou pevně ukotveny 
a při přejezdu auta způsobují
nadměrný hluk. Firma prove-
de do 30. října opravy těchto
vpustí. (red)
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Loňské hry seniorů měly obrovský ohlas. Letos jsou zakomponovány do
širšího rámce oslav Mezinárodního dne seniorů. Foto: Pavla Skokanová

U příležitosti Mezinárod-
ního dne seniorů, který při-
padá na 1. října, pořádá bo-
humínský klub seniorů pod
záštitou místostarostky Věry
Palkové v době od 29. září
do 4. října sportovně spole-
čenský týden pro seniory.

Pondělí 29. září 13.30 -
16.30 hodin Turnaj v Člově-
če, nezlob se, Senior klub.

Úterý 30. září 8 - 12 hodin
Turnaj v kuželkách, Kuželna
TJ Sokol Bohumín.

Středa 1. října 10 - 17 hodin
účast seniorů na Dni soci-
álních služeb - prezentaci 
sociálních služeb v Bohumíně,
kino K3.

Čtvrtek 2. října 12 - 14 ho-
din Soutěž seniorů v plavání, 
aquacentrum Bohumín.

Pátek 3. října od 9 hodin
Turistická vycházka, Anto-
šovice (restaurace »U Pepy«),
sraz u Senior klubu.

Sobota 4. října od 9 hodin
Zábavně sportovní hry seni-
orů Bohumín 2008, Základní
škola na ulici Čs. armády.

Přihlášku do soutěží si může-
te vyzvednout v Klubu Seniorů
nebo na infocentru radnice.

Soutěže pětičlenných druž-
stev - hod na přesnost, šipky,
rybolov, slovní košíková, urče-
ní předmětů pomocí hmatu,
určení kuchařských ingredien-
cí pomocí čichu, puzzle.

V tento den proběhne také
vyhlášení vítězů všech soutěží
z celého týdne. Přij�te se ak-
tivně zúčastnit nebo povzbu-
dit své přátele!

Srdečně zve organizační vý-
bor (oršu)

První říjnový týden seniorů bude nabitý

Součástí této akce budou zajímavé do-
provodné programy, pořádané ve spolu-
práci s občanským sdružením Maryška,
které budou probíhat od 2. do 17. října,
vždy v pracovních dnech v Salónu Maryš-
ka na náměstí T. G. Masaryka. 

PROGRAM:

1.10. v 17.30 hodin Návštěvníci. Verni-
sáž fotografií tří bohumínských fotografů
spojená s kulturním vystoupením - pohled
na běžné okamžiky života lidí ze zařízení
sociálních služeb v Bohumíně přiblíží Pe-
pe Piechowicz, Iveta Mutinová a Eva Roz-
košová.

2.10. od 16 do 17.30 hodin Miminka 
v 21. století. Zajímají vás trendy v přístu-
pech k našim nejmenším? Jste zvědavý ro-
dič, prarodič, odborník? Pak určitě přij�te
na zajímavé komponované odpoledne.

3.10. od 14 do 16 hodin Kanaan je ta-
jemné území. Přij�te nahlédnout na ne-
lehké území. Tradičně i netradičně vám
přiblíží terénní a nízkoprahovou práci děti

i zaměstnanci střediska Slezské diakonie,
chybět nebude hudba a tanec.

6.10. od 14 do 17 hodin Tvoří všichni
bez »rozdílů«. Workshop dílniček denní-
ho stacionáře Domovinka. Tkaní kobereč-
ků, pletení košíků nebo práce s keramic-
kou hlínou.

7.10. od 15.30 do 17.30 hodin Jak si ta-
dy žijeme. Projekce obrazové dokumenta-
ce ze života klientů Domova Jistoty spoje-
ná s přímou ukázkou technik drátkování,
ubrouskové techniky aj. 

8.10. od 9 do 11 hodin Když přijdou
potíže… I nepříjemné potíže lze s moderní
podporou zvládnout - prezentace pomů-
cek a novinek pro péči při inkontinenci,
prezentace kosmetiky…

9.10. od 9 do 16 hodin Krize není věč-
ná… Jak zvládnout náročné životní situa-
ce - kontakty, informace a rady vám zdar-
ma poskytnou pracovníci odborných pra-
coviš	 z Bohumína a okolí.

13.10. od 17 do 19 hodin Důstojné stá-
ří. Jaké to je žít v Domově pokojného stáří

Sv. Františka vám přiblíží nejen jeho pra-
covníci, ale i obyvatelé. Získání informací
o možnostech přijetí, nabídce dalších slu-
žeb a možnostech podpory a pomoci nejen
seniorům, ale i těm, kteří o ně pečují.

14.10. od 14 do 19 hodin Na problémy
nejste sami. Občanská poradna v Bohu-
míně představí své služby a také v případě
potřeby poradí, pomůže a podpoří…

15.10. od 16.30 do 19 hodin Pohledy
odjinud… Jaké to je za hranicemi při péči
o lidi s handicapem a jaké jsou jejich hra-
nice? Zajímají vás srovnání a možnosti?
Chcete se odreagovat? Tento večer je prá-
vě pro vás - provedou vás zaměstnanci Sa-
lome.

16.10. od 17.30 do 19 hodin Kostel 
v Maryšce. Kolik církví je v našem městě?
V čem se liší? Jaký je rozdíl mezi církví 
a sektou? Církev? Tak to není nic pro
mne! Formou besedy povede Roman 
Brzezina (evangelický farář) a jeho hosté.

17.10. od 17 do 19 hodin Podvečer se
Slůnětem. Příjemné setkání rodin s dětmi
obohacené divadelním představením, dět-
skými písničkami a říkankami v podání
dětí z MŠ. Během setkání budou mít rodi-
če možnost psát do nepopsané knihy své
vzpomínky z dětství, myšlenky, úvahy atd.
Maminky připraví chutné pohoštění.

Bližší informace najdete na www.marys-
ka.cz, www.mesto-bohumin.cz, na televiz-
ním informačním kanálu TIK Bohumín a
plakátech. (bab)

Přijďte se seznámit s nabídkou sociálních služeb na území města
Bohumína. Den sociálních služeb se uskuteční 1. října v době 
od 10 do 15 hodin v prostorách kina K3. Během dne můžete
navštívit doprovodný program, prodej výrobků uživatelů sociál-

ních služeb, promítání filmového dokumentu o stávajících 
službách a další. Od 15 hodin bude zahájen slavnostní program,

na který od 17.30 hodin v Salónu Maryška naváže vernisáž výstavy
fotografií pod názvem »Návštěvníci«.

Cesty života - Den sociálních služeb 
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Volby do krajského zastupitelstva již 17. října

Kolik členů zastupitelstva Moravskoslezského
kraje se volí a podle čeho je tento počet určen? 

V Moravskoslezském kraji se volí 65 čle-
nů zastupitelstva. Při stanovení počtu čle-
nů zastupitelstva každého kraje je rozho-
dující počet jeho obyvatel k 1. lednu roku,
v němž se konají volby. Při stavu obyvatel
kraje do 600 tisíc je voleno 45 členů zastu-
pitelstva, při dosažení počtu 600 až 900 ti-
síc obyvatel se volí 55 členů zastupitelstva
a nad 900 tisíc obyvatel v kraji je to 65 za-
stupitelů. Český statistický úřad eviduje 
k 1. lednu letošního roku téměř 1 250 tisíc
obyvatel Moravskoslezského kraje, proto
tedy volíme 65 členné zastupitelstvo. 

Budeme v Bohumíně současně volit i do Senátu?
V některých městech probíhají i volby

do Senátu Parlamentu ČR, což se ovšem
tentokrát netýká Bohumína. Ten patří do
volebního obvodu číslo 74, ve kterém se
volilo do Senátu 20. - 21. října 2006. Se-
nát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na
dobu šesti let. Každé dva roky se volí třeti-
na senátorů.

Od kolika let se můžeme aktivně účastnit voleb? 
K volebním urnám může přijít státní

občan České republiky, který alespoň dru-
hý den voleb, to je 18. října, dosáhne věku
nejméně 18 let.

Kde budou volby v našem městě probíhat? 
Volební okrsky jsou již v Bohumíně léta

neměnné a nacházejí se v 19 volebních
místnostech rozmístěných tak, aby k nim

měli voliči z místa svého bydliště poměrně
snadný přístup. Občané, kteří se voleb
pravidelně účastní, již zpravidla vědí, kam
zamířit. Ti, kteří se chystají volit poprvé,
případně změnili své bydliště a nejsou si
jisti, kam zamířit, se to dozví z Oznámení
o době a místě konání voleb. To bude vy-
věšeno na úřední desce nejpozději ve čtvr-
tek 2. října a následně i v městských vý-
věskách. Přímo ve dny voleb bude služba
na městském úřadě, která veřejnosti vyjde
vstříc. Další možností je zamířit do které-
koliv volební místnosti, kde jim zapisova-
telé budou umět poradit. 

Hlasovací lístky dostaneme před volbami 
domů nebo až ve volebních místnostech? 

Nejpozději tři dny před volbami, což je
14. října, obdrží každý volič hlasovací líst-
ky. Ty u nás roznášejí členové volebních
komisí a v našem městě se snažíme o to,
aby alespoň jeden »pokus« byl učiněn o-
sobně s pozváním k volbám. S hlasovacími
lístky bude dodána informace o způsobu
volby a současně i o tom, ve které volební
místnosti konkrétní volič může volit. Po-
kud není volič zastižen doma, jsou volební
lístky spolu s ostatními informacemi vho-
zeny do poštovních schránek. Může se
stát, že si volič hlasovací lístky jakýmkoliv
způsobem znehodnotí, nebude zastižen
doma a nemá poštovní schránku. Ani 

v tom případě není nic ztraceno, hlasovací
lístky obdrží v den voleb ve volební míst-
nosti.

Pokud letos půjde někdo k volbám poprvé, 
jaké jsou hlavní zásady hlasování?

Každý volič hlasuje osobně, při vstupu
do volební místnosti se musí prokázat
platným občanským průkazem nebo ce-
stovním pasem. Poté obdrží úřední obálku
a vstoupí do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. 

Do úřední obálky se vkládá za zástěnou
pouze jeden hlasovací lístek, na kterém
může volič zakroužkováním dát maximál-
ně čtyřem kandidátům přednostní hlas.
Úřední obálka se vhazuje před okrskovou
komisí do volební schránky.

Má-li volič pohybové problémy či je u-
poután na lůžko, může požádat o volbu do
přenosné volební schránky. S tou se k ně-
mu dostaví dva členové okrskové volební
komise. Za voliče, který není schopen sám
vložit úřední obálku do volební schránky,
tak může učinit rodinný příslušník starší
18 let. 

O tuto službu může požádat přes spojo-
vatelku na telefonním čísle 596 092 111
nebo přímo na čísle 596 092 273. V den
voleb lze volat na číslo 596 092 127. 

Co když se ve volební místnosti zjistí, 
že občan má neplatný doklad a nemůže 
prokázat svou totožnost?

I tady se najde řešení. Zajistíme dovoz
zaměstnankyně, která zpracovává občan-
ské průkazy, na její pracoviště na úřad (ve
volební dny bude ve volebním okrsku za-
pisovatelkou) a ta vystaví nový občanský
průkaz. Upozorňuji, že se bude jednat 
o doklad s platností pouze jednoho roku,
bez strojově čitelných znaků.

Děkuji za rozhovor. František KREJZEK

Příprava před otevřením volební místnosti
(komunální volby 2006).

Foto: Lucie Balcarová

Předvolební mítinky se rozjely naplno a na náměstích měst a obcí se střídají politici nejrůznějších
stran. Foto: František Krejzek

na aktuální téma

Již jen tři týdny nás dělí od dvou dnů, kdy můžeme osobně přispět svým hlasem 
k rozhodování o věcech veřejných. V pátek 17. října a sobotu 18. října se v naší re-
publice konají volby do zastupitelstev krajů. K organizaci voleb v Bohumíně jsme
položili pár otázek tajemnici Městského úřadu v Bohumíně Dagmar Fialové.
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krátce

Čas od času si na komuni-
kacích města i na ostatních
plochách všimneme automo-
bilu, který zjevně vykazuje
znaky vraku a překáží tak sil-
ničnímu provozu, dlouhodo-
bě zabírá parkovací místo,
nebo alespoň hyzdí své okolí. 

Definice vraku není snadná
a jednoznačná, žádný zákon ji
ani nespecifikuje. Záleží tedy
na posouzení správce komuni-
kace. Obecně lze vrakem na-
zvat vozidlo, které je zjevně tr-
vale technicky nezpůsobilé
provozu a není opatřeno po-
znávací značkou. Pátrání po
vlastníkovi takového vozidla
nebývá někdy snadné, v přípa-
dech, kdy vozidlo není v České
republice ani registrováno,
prakticky nemožné. 

Postup při odstraňování vra-
ků z komunikací řeší zákon 
o pozemních komunikacích,
který jeho majiteli ukládá po-
vinnost na výzvu správce ko-
munikace odstranit jej do
dvou měsíců od doručení vý-
zvy k odstranění. Nemůže-li

vlastník komunikace zjistit
majitele auta, zveřejní výzvu 
k odstranění například for-
mou veřejné vyhlášky a po
marném uplynutí dvou měsíců
odstraní a zlikviduje vrak na
své náklady. Zjistí-li vlastník
komunikace majitele dodateč-
ně, může vůči němu uplatnit
nárok na náhradu nákladů

vzniklých odstraněním a likvi-
dací vraku. Většinou však po
obdržení výzvy k odstranění
vlastníci auta zareagují sami 
a z veřejného prostranství je
odklidí. 

Jelikož podle zákona o odpa-
dech je autovrak zvláš	 nebez-
pečným odpadem, může být
jeho likvidace svěřena pouze

firmě, která má oprávnění 

k likvidaci zvláš	 nebezpeč-

ných odpadů. Pro likvidaci au-

tovraků na území města má

město Bohumín uzavřenou

smlouvu s ŽDB Group a.s. zá-

vodem Recyklace. 

Ivo LENOCH, 
odbor životního prostředí a služeb

Autovrak je nebezpečným odpadem

Foto: Ivo Lenoch

Provoz obou zařízení se set-
kal s velkým ohlasem. Odpady
jsou zde shromaž�ovány roz-
tříděné podle jednotlivých dru-
hů a nekončí na skládce ko-
munálních odpadů. Část vy-
tříděných odpadů je předává-
na subjektům k recyklaci, část

odpadů je odvážena ke zpraco-
vání do kompostárny nebo k eko-
logické likvidaci ve spalovně.

Ve stabilním sběrném dvoru
se za 4 měsíce roku 2006 se-
bralo 88 tun, v roce 2007 785
tun a za 8 měsíců letošního ro-
ku již 900 tun odpadu. Převlá-

dají stavební odpady - 532 tun
a velkoobjemové odpady - 275
tun, následují rostlinné odpa-
dy - 52 tun, pneumatiky - 14
tun, vyřazené elektrozařízení
přes - 15 tun, nebezpečné od-
pady přes - 10 tun.

V mobilním sběrném dvoru
skončilo dosud celkem téměř
200 tun odpadů a vyřazeného
elektrozařízení (největší množ-
ství opět tvořily stavební odpa-
dy a odpady velkoobjemové).

Ve stabilním sběrném dvoru
bylo od jeho otevření v roce

Jak je využíván sběrný dvůr a mobilní sběrný dvůr
Již od 11. září 2006 funguje v areálu BM servisu, a. s. na Ko-

perníkově ulici sběrný dvůr komunálního odpadu a elektro-
zařízení. Velice se osvědčil, a proto byla následně zřízena jeho
mobilní varianta. Mobilní sběrný dvůr je v provozu od 6.
března letošního roku. Zavítal již do všech městských částí,
nyní se nachází ve fázi druhého kola svého putování.

2006 do začátku září 2008 zae-
vidováno 14 277 návštěvníků.

Možností mobilního sběrné-
ho dvoru využilo dosud 1 639
občanů. Největší zájem o tuto
službu projevili občané měst-
ské části Starý Bohumín, nej-
menší občané městské části
Skřečoň.

Příště si řekneme, kolik stojí
provoz obou sběren a jak bude
město pokračovat v odpadovém
hospodářství do budoucna.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Letní sezona atletiky končí Velkou cenou
Atletický klub Bohumín končí letošní sezonu na běžec-

ké dráze 5. Velkou cenou v bězích.

Proběhne ve středu 8. října na atletickém stadionu Základ-
ní školy na ulici Čs. armády od 16 hodin. Nejprve poběží děti
od čtyř let, žáci a žákyně. V 17.30 hodin odstartuje finále žen
a mužů na 60 metrů, v 18 hodin Velká cena Bohumína - ženy
a poté muži na 1 000 metrů. Vstup zdarma. (zves)

Z atletických závodů
Na Mistrovství ČR staršího

žactva v atletice, které se u-

skutečnilo ve dnech 13. a 14.

září na stadionu v Třinci, zís-

kali zlaté medaile za 1. místa:

Michal Stuchlík ve skoku o ty-

či výkonem 381 cm (nový o-
sobní rekord) a Ondřej Chylek
v chůzi na 3000 m časem
16:25,52 min. Děkujeme za
vzornou reprezentaci oddílu 
i města. 

Na mezinárodních závodech
European Kids Athletics Ga-
mes v Brně zvítězil v kategorii
žáků, ročníku 1995, Martin Pe-
rutka v běhu na 800 m. (zves)
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Jak vznikl historický román 
Slavíci Kamenného mostu, který
vám v nejbližších dnech vyjde?

V roce 1986 jsem se setkal
ve Výmaru, v bývalé Německé
demokratické republice, s člo-
věkem, který se ukázal být mým
vzdáleným příbuzným. Byl to
kněz, který mě požádal, abych
napsal knihu o sochaři Matěji
Václavu Jäckelovi. Potíž byla 
v tom, že jeho život je zasazen
do doby protireformace, do
doby temna, do sedmnáctého
století. Jakékoliv informace 
z té doby jsou nedostupné,
mohu říct, že knihy, popisující
tuto dobu formou románu, by
se daly spočítat na prstech jed-
né ruky.

O den později jsem se v Po-
stupimi setkal s Polákem, ro-
dákem z nedaleké Olzy. Vlast-
ně se sousedem, se kterým si
hledíme přes řeku do kuchyně.
Při řeči padla zmínka o Karlo-
vě mostu, o sochaři Jäckelovi,
jehož tři sochy na něm stojí.

Uběhlo dvanáct let a jedno-
ho dne zazvonil u branky mla-
dý člověk, který se představil
jako vnuk onoho pána z Postu-
pimi. Procházel archivy, aby
našel své předky. Nabídl se, že
zároveň bude hledat také data
pro mne. Z tohoto pramene
mi začaly chodit postupně zprá-
vy a materiály o Matěji Václa-
vu Jäckelovi a jeho době.

To byl osud nebo zásah 
prozřetelnosti, že vás tolik náhod
přivedlo k napsání románu...

To byl začátek. Po nějaké
době jsem dostal materiály od
člověka, který žil ve Vatikánu
v době Jana Pavla II. Dostal se
jako zázrakem do tamního ar-
chívu a odtud mi přicházely ty
nejcennější materiály o době
temna. Pouze Alois Jirásek se
tomuto údobí věnoval. Život
sochaře Jäckela, který žil, až na
krátké údobí, celý život v Če-

chách, byl tak pohnutý, že 
o něm jednali samotní císaři.
Přinesl do Čech baroko, viděl
jeho vzestup i zánik.

Další náhodou, která mě
zaujala, byl dokument v polské
televizi, který tvrdil, že jakýsi
sochař, který dělal sochy 
Ctnosti a Neřesti v zámečku 
u Varšavy, dělal ohromnou vý-
zdobu v Bohumíně a jeho tři
sochy stojí na Karlově mostě 
v Praze. Stopa mě dovedla o-
pět k Jäckelovi. V životě Matě-
je Václava Jäckela je údobí sed-
mi let, které je obestřeno záha-
dou. Utekl z Itálie, kde se učil
jako tovaryš,
před někým
(zřejmě před
církví) a slehla
se po něm zem. Pak se náhle
objevil v Praze. Z archivních
materiálů Vatikánu jsem zjis-
til, že na Bohumínsku se obje-
vily sochy Ctnosti a Neřesti 
a nahých žen. V popisované
době Bohumínské panství
vlastnila rodina Henckelů.
Henckel sám měl z toho nepří-
jemnosti. Zase stopa Matěje
Václava Jäckela.

Jaký časový úsek váš román
popisuje?

Období let 1680 až 1740, je
to celý život sochaře Jäckela.

Jestli jsem dobře poslouchal, 
je v románu řeč o Bohumínu, že?

Ano, je to zajímavé údobí.
Tento kout Slezska byl před
příchodem Henckela samá ba-
žina a přece hrabě, který měl
nejmoderněji zařízený palác ve
střední Evropě (měl tam již
například teplovzdušné cent-
rální vytápění), čtvrt století
žádal císaře Rudolfa o území
Bohumínska. Nakonec ho v ro-
ce 1629 získal.

Jsou v románě popisovány 
události a děje, které dosud 
nebyly nikde publikovány?

Jsou, kromě
materiálů sou-
kromých sbě-

ratelů zejména údaje z archivu
Vatikánu, které samotný pa-
pež Jan Pavel II. před vynese-
ním kontroloval a obešel tak
tehdejšího inkvizitora církve,
kterým byl v té době Josef Ra-
cinger, nynější papež Benedikt
XVI.

Neuvěřitelné! Kolik těch 
informací jste získal?

Dost na to, abych mohl psát
další historický román, tento-
krát z období Samovy říše, te-
dy prvopočátku slovanství.

Cože, vy už píšete další knihu?
Františku, v mém psacím

stole leží sedm dokončených
knih, o jejichž vydání není zá-
jem. Zůstávám tedy u historic-
kých témat, které snad budou
pro nakladatele zajímavější. 
O druhé rozepsané knize za-
tím pomlčím.

Mluvme tedy o románu, který
brzy vyjde. Kdy to bude?

Nakladatelství slíbilo, že kni-
ha vyjde koncem října nebo za-
čátkem listopadu. Vydání je na-
časováno na předvánoční trh.

Bylo snadné přesvědčit naklada-
tele, aby knihu vydal?

Historický román z pera Tomáše Mlynkece

Tomáš Mlynkec, přioděný do dlouhého plnovousu, jevil se
mi jako jedna z postav jeho nejnovějšího historického romá-
nu z doby temna. Pod pukajícími ořechy v koruně stromů 
a za kohoutího kokrhání vyprávěl o knize, která zanedlouho
vyjde tiskem.

rozhovor Poslal jsem ukázky textu
mailem do dvaceti nakladatel-
ství. Některá odpověděla bě-
hem dvou minut, že nemají
zájem, jiná se neozvala vůbec.
Majitelka nakladatelství Mot-
to, která knihu vydává, po
přečtení ukázek ihned volala,
abych poslal zbytek a druhý
den po dočtení se okamžitě
rozhodla. V tom případě to te-
dy bylo snadné.

Ještě než se objeví na pultech
knihkupectví, představíte se svou
ženou román Slavíci Kamenného
mostu v Bohumíně. Kdy to bude
a jakou formou?

V knihovně K3 bude Kvě-
tuška číst z rukopisu některé
úryvky a já budu hovořit o u-
dálostech, které se v románu
dotýkají Bohumína. Od sedm-
nácti hodin ve čtvrtek 2. října.

Neprozradíte tím posluchačům 
v knihovně příliš mnoho?

Román má sedm set stran.
Všechny asi nestačíme přečíst.
Pro ty, kteří se pro něj rozhod-
nou, doporučuji informovat se
v knihkupectví paní Procház-
kové na třídě Dr. E. Beneše.

Rozhovor připravil 
František KREJZEK

Tomáš Mlynkec (*1952) je autorem dvou doposud vydaných knih. 
Pálení mrazem (1982) a Ženy, matky a dcery (2003). U obou knih 
si autor za místo děje zvolil naše město. Foto: František Krejzek

SLAVÍCI KAMENNÉHO MOSTU
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pozvánka

Setkání pěstounských rodin již po páté 

Ze setkání pěstounských rodin si děti odnesly veselé vzpomínky.
Foto: Helena Babiszová

Semináře Víkendové setká-
ní pěstounských rodin se zú-
častnilo deset pěstounských
rodin z Bohumína a Rychval-
du spolu s organizačním do-
provodem. Na místo setkání,
chatu Hrádek v Hrádku ve
Slezsku, jsme se společně do-
pravili autobusem. Po nezbyt-
ném ubytování a chutném 
obědě nás čekal bohatý odpo-
lední program.

Pro pěstouny si opět velmi
kvalifikovaně a pečlivě připra-
vila program Martina Pastu-
chová, kterou většina z pří-
tomných už znala z předcho-
zích setkání nebo z její odbor-
né praxe klinické psycholožky.
Pěstouni si nenechali ujít ani
podvečerní poutavou před-
nášku zástupce městské poli-
cie o bezpečnosti našeho měs-
ta, problematice mladistvých 
a preventivních opatřeních re-
alizovaných ze strany města,
požívání drog a jiných návyko-
vých látek apod. 

Dětem se věnoval »měš	ák«
Ondra, který u nich budí vždy
patřičný respekt a jeho mladý
»par	ák« Lukáš, student zdra-
votní školy. Ten přítomným

dětem názorně předvedl, co
všechno musí umět a čím vším
musí být vybaven správný zá-
chranář lidských životů. Vy-
právění to bylo poutavé, po-
stupně se do různých soutěží 
a akcí zapojovaly všechny
menší i větší děti. S ohledem
na překrásné počasí využily ta-
ké venkovního bazénu a za-
skotačily si na všech dostup-
ných dětských atrakcích. 

Společné sobotní večery u tá-
boráku za doprovodu kytary,
zpěvu, praskajících špekáčků 
a skotačivých smějících se dětí
patří k nejoblíbenějším discip-
línám, které každoročně na
našich setkáních pořádáme. 

Nedělní dopoledne jsme vě-
novali společné nenáročné vy-
cházce s překrásnými výhledy
do okolí, naším cílem byla hor-
ská chata Filipka. Po návratu
nás čekal vydatný oběd a přišel
čas loučení… Seminář byl u-
končen vyhodnocením a ob-
darováním nejlepších a nejak-
tivnějších účastníků setkání,
kterými byli ve skutečnosti
všichni zúčastnění. 

Nad letošním setkáním pěs-
tounských rodin, které se u-

skutečnilo o víkendu ve dnech
6. a 7. září, svítilo po celou do-
bu sluníčko. Po organizační
stránce se vše vydařilo - domů
jsme odjížděli spokojeni s no-
vě nabytými zkušenostmi. Na
toto milé setkání budeme urči-
tě rádi vzpomínat. 

Děkujeme všem pěstounům
za jejich obětavost a trpělivost
při každodenní péči o přijaté dě-
ti a za rok ve zdraví na šestém
víkendovém setkání pěstoun-
ských rodin nashledanou.

Helena BABISZOVÁ, 
sociální odbor

Stalo se už milou tradicí, že sociální odbor, za finančního
přispění města, organizuje každoročně společná setkání pěs-
tounských rodin - v letošním roce se toto setkání uskutečnilo
již po páté. 

Těšínské divadlo přijíždí do
Bohumína po jarním uvedení
Romea a Julie s dalším muzi-
kálem.

»Stavba divadelní scény, která
musí unést i herce a zajistit jejich
bezpečí, nebude jednoduchá. Tech-
nici divadla upozorňovali, že se
musí kulisy navrtávat a ukotvo-
vat přímo do pódia. Na můj do-
taz, zda to je otázka pár divadel-
ních vrutů, anebo navrtávání pó-
dia ve stylu cedník, technik poho-
tově a bez rozmyslu odpověděl:

›Spíš ten cedník‹,« tvrdí ředitel
K3 Bohumín Karel Balcar, 
s tím, že obdobně složitá insta-
lace konstrukce byla i při před-
chozím muzikálu.

»Na Romea a Julii rozhodně
nebylo vyprodáno. Zaplnili jsme
pouhou třetinu hlediště. Velmi
kvalitní hudba a skvělé herecké 
i pěvecké výkony ale stály i za tu
finanční ztrátu, kterou jsme kvůli
nízké návštěvnosti utržili. Roz-
hodně to bylo nejkvalitnější profe-
sionální představení, které jsme

od otevření kina na pódiu měli.
Lidé aplaudovali ve stoje a všichni
byli z muzikálu nadšení. I proto
jsme se rozhodli pozvat stejnou
hereckou skupinu znova, tento-
kráte s dalším muzikálem Jedna
noc na Karlštejně. Věřím, že se
tentokrát podaří zprostředkovat
tak kvalitní kulturu více lidem než
na jaře,« dodal Karel Balcar.

Akce je součástí týdne oslav

85. výročí založení knihovny 

v Bohumíně. Generálním spon-

zorem oslav je společnost Rock-

wool, a. s. Předprodej vstupe-

nek za zvýhodněné ceny je 

v kině i knihovně K3 Bohu-

mín, na infocentru města či 

v Jeskyňce. (kab)

Nenechte si ujít nevšední zážitek
Na pódiu kina K3 Bohumín vyroste v pondělí 29. září obří

scéna o velikosti 10 krát 10 metrů. Na plochu o velikosti běž-
ného rodinného domku už v pondělí večer přijde Karel IV. 
a jeho doprovod v podání herců Těšínského divadla. Od 19
hodin zde přibližně 20 účinkujících sehraje výpravné muziká-
lové představení Jedna noc na Karlštejně. 

Jan F. Teister 
odmaturuje v sukni

Maturovat v kině K3 Bohu-

mín se bude v pátek 3. října. 

S divadelním představením

Maturita do Bohumína přije-

de Skutečský ochotnický sou-

bor. Návštěvníci zhlédnou

představení dvou jednoakto-

vek V. Romana volně uprave-

ných aktéry ochotnického

souboru Skutečská ochotnická

banda, který si zkráceně říká

SKOBA. 

Začátek představení, ve kte-

rém jednu z rolí ztvárnil také

držitel bohumínské Osobnosti

roku Jan F. Teister, bude ve 20

hodin.  (kab)
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sportTrabantisté jsou stále aktivní

Skřečoňští chválí
město za semafor

Chtěla bych poděkovat
Městskému úřadu v No-
vém Bohumíně, a hlavně
pracovníkům investičního
odboru, za realizaci vý-
stavby prvního světelného
přechodu pro chodce ve
Skřečoni. Byl to výborný
nápad, hlavně bezpečný
přechod nejen pro školá-
ky, ale také pro občany 
Skřečoně. Proto dávám
celému investičnímu od-
boru městského úřadu
velkou jedničku.

Jaroslava SEBEROVÁ

Auto začalo hořet za jízdy V pondělí 8. září kolem 16 hodiny  došlo
na Mírové ulici za jízdy vozidla k jeho požáru. Řidič se pokoušel auto u-
hasit, ale hasicí přístroj na plameny nestačil. Teprve přivolaní hasiči po-
žár zlikvidovali. Text a foto: Martina HÁJKOVÁ

Začali jsme v dubnu vyjíž�-
kou na setkání auto-moto ve-
teránů na Prašivé. Z klubu jelo
pět posádek. Někteří se báli
zadření motoru, nebo	 nahoru
se jelo do velkého stoupání.
Vzduchem chlazený motor
trabanta by se mohl snadno
přehřát, poškodit nebo dokon-
ce vznítit.

V květnu se jela Rallye PVC
Jaguar v Brušperku. Sjelo se
zde dvacet posádek, z Bohu-
mína šest. Michálkovický ko-
pec, který se jel v srpnu, absol-
vovalo dvanáct trabantů naše-
ho klubu. Umístili jsme se na
předních místech podle nezvyk-
lých podmínek. Jely se dvě jíz-

dy a nejmenší rozdíl mezi časy
obou byl vítězný. Naše osádky
Richter a syn, Sedlák a syn 
a Kwietinský se umístily mezi
nejlepšími a získaly medaile 
i ceny.

U Žermanické přehrady se
sjelo o prázdninách 118 tra-
bantů. Nechybělo zde ani 23
členů posádek našich dvanácti
vozidel. Mohli jste zde slyšet
slovenštinu, ale i polštinu. 
A právě Poláci nás přijeli po-
zvat na sraz v Krakově, který
se uskuteční tento víkend. 
Z našeho klubu tam vyrazí šest
posádek, které budou repre-
zentovat nejen Bohumín, ale 
i Česko.

Trabantiáda proběhne v říj-
nu v Praze. Skalní příznivci 
z našeho města pojedou do-
konce vlakem, aby se mohli
zúčastnit a podpořit tuto akci.
Pro velkou vzdálenost se něk-
teří z nich nemohou zúčastnit
všech jízd. Jet do Liberce nebo
Plzně je pro ně riziko, ale i přes-
to se mnozí z nás odváží na
dlouhou tra	.

V republice brázdí naše sil-
nice ještě okolo čtyřiceti tisíc
vozů značky Trabant. Některé
vyšperkované tak, že i Merce-
des by mohl závidět.

My se budeme v zimních
měsících připravovat na no-
vou sezonu a na besedách si
sdělovat, co ještě vylepšit.

(Pozn.: redakčně kráceno)
Eduard KULA

Veterán Trabant klub Bohumín, který má 28 členů, je v le-
tošní sezoně velmi aktivní.

Judo pro kluky 
a děvčata od šesti let

Každé pondělí a čtvrtek od
15 do 17 hodin probíhá v Zá-
kladní škole na Bezručově uli-
ci trénink oddílu Judo Pionýr.
Do oddílu jsou vítáni chlapci 
a děvčata od 6 let, kteří se mo-
hou přihlásit u vedoucího od-
dílu Františka Waltra přímo
na tréninku, nebo na tel. čísle
602 523 070. Vyzkoušejte si
svou obratnost a přij�te mezi
judisty. Judo je olympijský
sport pro každého. (red)

Nový ucelený skladovací komplex začne
růst v areálu bohumínské společnosti Bona-
trans Group, a. s. ještě v letošním roce. 

Vybudování přibližně 7 tisíc metrů čtvereč-
ních skladovacích ploch úzce souvisí s dlouho-
dobou strategií firmy, která počítá se zvýšením
produkce technologicky náročnějších výrobků.
To potvrzuje generální ředitel společnosti Bona-
trans Group Pavel Lazar: »Naší snahou je produ-
kovat stále více výrobků s vyšší přidanou hodnotou,
určených pro lokomotivy a osobní dopravu.«  

Výroba náročných projektových dvojkolí vy-
žaduje nejen vysoce kvalitní odbornou práci, ale

i nezbytné komponenty. Zejména pro jejich u-
skladnění bude nový komplex sloužit. »Z hledis-
ka předpokládaného růstu objemu výroby v následu-
jících letech vyvstala potřeba výstavby nových skla-
dovacích prostor. Ty budou disponovat dostatečnou
velikostí a kvalitou pro uchovávání potřebného ma-
teriálu,« dodal Pavel Lazar.  

Součástí nového skladovacího komplexu bu-
dou dvě zateplené haly, zastřešené i nekryté
skladovací prostory, obslužné plochy a sociální
zázemí. První hala by měla být zkolaudována
ještě letos, kompletní dokončení celého kom-
plexu je plánováno na polovinu roku 2009.

Pavel SOBOL

Bonatrans staví nový skladovací komplex

Úspěchy cyklistů 
SK Šafrata

GP MTB Euroregion Sile-
sia 2008 - tento polsko-český
seriál - byl sestaven z devíti
závodů, pět z nich pořádala
tři polská města, čtyři si me-
zi sebe rozdělily dva spřátele-
né kluby na naší straně po-
myslné hranice - SK Šafrata
Bohumín a Maxbike Orlová. 

Vítězství si odvezla mladší
žákyně Aneta Pilchovská, ju-
niorka Katrin Gnojková a žena
Alena Lagová. Druhá místa
pak pro naše barvy získali
i Adéla Pilchovská a Tomáš
Poštulka.

Slezský pohár amatérských
cyklistů je sestaven ze 16 závo-
dů, rozhozených po celé sever-
ní Moravě. 

Je nutné zdůraznit podíl
Martina Giraczky na úspěších
SK Šafrata v kategorii čtyřicát-
níků. Stal se amatérským kraj-
ským mistrem v časovce jed-
notlivců, vyhrál i časovkář-
skou soutěž seriálu, celkově
obsadil druhé místo, stejně ja-
ko ve vrchařské soutěži. 

Bohdan Zok v silničním zá-
vodě získal stříbro a v časovce
bronz. Stejnou příčku pak ob-
sadil i v časovkářské soutěži. 

Petr Homola má druhé mís-
to v kategorii šedesátníků. 
Stříbro získal také z časovkář-
ského mistráku, časovkářské 
i vrchařské soutěže. Třešnič-
kou těchto úspěchů je titul
mistra v silničním závodě. 
V mužské elitní kategorii jez-
dil Norbert Mosiol, který cel-
kově obsadil 4. místo. (šaf)
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Třetí kostelní zvon zahlaholí 4. října
V druhé polovině září byl do věže farního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně

konečně vyzdvižen a zavěšen nový, v pořadí již třetí zvon sv. Benedikt z Nursie. 
Tento zvon nechali členové

občanského sdružení Přátel bo-
humínské historie ulít zvonař-
skou dílnou Rudolf Perner, s. r. o.
v německém Pasově již vloni.
Jeho první slavnostní vyzváně-
ní je plánováno na sobotu 4.
října, po slavnostním koncertě
u příležitosti 750. výročí far-
nosti Starý Bohumín.

Obdobně velký, ocelový pro-
vizorní zvon sv. Mikuláš (dar
římskokatolické farnosti v Lud-
geřovicích) ulitý v Třineckých
železárnách v roce 1969, který 
je v současné době ve starobo-
humínské zvonici využíván
pouze k odbíjení hodin, byl 
v této souvislosti demontován.
Protože o něj projevila vážný
zájem farnost v Hořicích v Pod-
krkonoší, bude se tento zvon
po téměř třech desetiletích o-
pět, tentokrát již potřetí, stěho-
vat na své nové působiště. Ze
strany farnosti Starý Bohumín
se bude samozřejmě jednat o bez-
platný dar. 

Jan F. TEISTER
Díky neutuchajícímu zájmu starobohumínských občanů budou ve věži kostela opět všechny tři zvony, jak tomu
bylo v minulosti. Foto: Nikola Liberdová

Stejně jako každý rok se v Kopytově sešli na pohárové soutěži
v požárním sportu muži a ženy. Soutěž proběhla 6. září za mezi-
národní účasti družstva z Ochotnicze strasze z polských Gorzyc.
Zúčastnilo se jí také 13 závodních družstev z okresu Karviná.

Pohárová soutěž vMáme šanci zlomit 
další Guinessův rekord

Šest set padesát sedm. To je dosavadní Guinessův rekord 
v počtu lidí na náměstí s knihou v ruce. Přijďte jej v sobotu 4.
října pokořit na náměstí T. G. Masaryka, ať se naše město opět
dostane do knihy rekordů. 

Kdo nepřijde s knihou, bude
mít možnost si ji vypůjčit ve
stánku knihovny K3 Bohumín.

A aby lidé nepřišli jen na po-
čítání, je pro ně zcela zdarma
připraven program za přibližně
sto tisíc korun. Na náměstí vy-
stoupí od 14 hodin známí tele-
vizní protagonisté Jů a Hele,
přítomné pozdraví i postavičky
z knihovnických knížek a na zá-
věr vypukne na náměstí kon-
cert známé recesistické skupiny
Maxim Turbulenc. 

Tak bude vypadat vyvrchole-
ní týdenních oslav 85. výročí
bohumínské knihovny. Gene-
rálním sponzorem akce je Rock-
wool, a. s. (kab)Foto: Lucie Balcarová
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Tesařík pižmový (Aromia moschata)
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (30)

Tesaříka pižmového řadíme do čeledi tesaříkovitých 
(Cerambycidae). Nejraději obývá břehové porosty a lužní past-
viny se seřezávanými, tzv. hlavatými vrbami. Můžeme se 
s ním setkat i v horských oblastech. V Bohumíně je jeho vý-
skyt hojný, najdeme ho ve všech městských částech a občas
zalétá i do centra města.

škůdce dřeva, protože nena-
padá hospodářsky důležité
druhy stromů. V posledních
desetiletích se vlivem kácení
starších vrb jeho výskyt radi-
kálně snížil. V nejnovějším se-
znamu Červené knihy ohrože-
ných druhů České republiky
je zařazen mezi druhy téměř
ohrožené.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Tito tesaříci dorůstají do
délky až 34 mm. Krovky mají
převážně kovově zelené, ně-
kdy modré, modrofialové až
černofialové nebo měděně
červené. Samičky kladou va-
jíčka do štěrbin v kmenech
různých druhů vrb, vzácně 
i olší a topolů. Vylíhlé larvy
vykusují pod kůrou odumíra-
jících nebo ještě živých stro-
mů nepravidelně vinuté plo-
ché chodby a po třech letech
žíru se zakuklí. Při dlouhodo-
bém žíru larev může dojít k ú-
hynu celých stromů.

Imaga (dospělce) tesaříků
pižmových nalezneme v čer-
venci a v srpnu na kmenech

nebo větvích stromů, kde se
vylíhli. Jsou cítit pronikavou,
ale příjemnou pižmovou vůní.
Při jeho hojném výskytu se
kolem napadených stromů šíří
tato vůně na mnoho metrů
daleko a prozradí přítomné
brouky ještě před jejich spat-
řením. Tato vlastnost mu dala
jméno v řadě dalších jazyků;
např. polsky se nazývá wonni-
ca piżmówka. 

Někdy zaletuje do ovocných
sadů, kde saje š	ávu z přezrá-
lých plodů nebo vyhledává pa-
řezy ronící mízu. Často ho na-
lézám také v květech čeledi
miříkovitých (Apiaceae). Tesa-
řík pižmový není příliš vážný

Světový úspěch 
našeho kickboxu

Viktor Říha, člen bohu-
mínského klubu KBC Peter,
získal na Mistrovství světa 
v kickboxu bronzovou medai-
li v lightcontactu. Ve dnech
19. až 23. srpna se tato světo-
vá soutěž konala v Olomouci.

Velkého sportovního svátku
se zúčastnilo přes 600 závodní-
ků ze 41 států. Do české repre-
zentace byl Viktor Říha vybrán
po loňské úspěšné sezoně. Stal
se vítězem Interligy a dvojnásob-
ným mistrem ČR v semi i light-
contactu. 

Reprezentace České republi-
ky se zhostil zodpovědně a pod
vedením trenéra Vítězslava Pe-
tera vybojoval ještě v semicon-
tactu krásné sedmé místo. Gra-
tulujeme a přejeme další spor-
tovní i osobní úspěchy.

Text a foto: Alena ŘÍHOVÁ

V aquacentru proběhne pla-
vání ve středu 1. října mezi 6. 
a 21. hodinou. Po celý den bude
vstup do bazénu zdarma pro
všechny soutěžící plavce. Pod-
mínkou je na čas zaplavat 100
metrů jakýmkoliv plaveckým
stylem. Výkony budou hodno-
ceny v závislosti na věku plav-
ce. Soutěžit mohou všichni bez
omezení věku, dokonce i ti zá-
jemci, kteří sice nemají trvalé
bydliště v našem městě, ale
chtějí je reprezentovat.

Nejúspěšnější města v každé
kategorii obdrží diplom a pohár
od Českého olympijského vý-
boru. 

Součástí je také soutěž pro
základní a střední školy Tučňák
Open. Podmínkou pro zařazení
do hodnocení je účast minimál-
ně 50 plavců z jedné školy.

Rádi bychom tentokrát vy-
stoupili na pomyslný nejvyšší
stupeň a v soutěži zvítězili.
Přij�te podpořit naši soutěž.

(red)

Přij�te vyhrát soutěž
Přijďte si 

zaplavat a pod-
pořit celostátní

plaveckou soutěž
Plave celé město.

Bohumín má 
letos velkou šanci

získat prvenství. 
V minulých dvou
ročnících se umís-

til se 7 587 body
na druhém místě 
v kategorii do 50

tisíc obyvatel.

Jako první již tradičně zaháji-
lo celé klání družstvo mladých
hasičů z Kopytova. V kategorii
mužů se na prvním místě umís-
tilo družstvo Sboru dobrovol-
ných hasičů (SDH) z Doubra-
vy, druhé místo obsadilo SDH
Šunychl a třetí SDH Dolní Lu-
tyně - střed. Domácí družstva
se umístila na 4. a 6. místě. 
V kategorii žen bylo nejúspěš-
nější družstvo SDH Havířov,
na druhém místě skončilo
družstvo SDH Rychvald a třetí
bylo domácí družstvo žen z Ko-
pytova. 

Vydařenou akci zhlédla nece-
lá stovka občanů ze Šunychlu 
a Kopytova. 

Děkujeme městu Bohumínu
za finanční příspěvek. Dík patří
i těmto sponzorům: Rybenka
na ulici Kostelní - vedoucí paní
Karkošková, čerpací stanice
Lutogas, Transeurope a Res-
taurace Zlatý jelen. 

Text a foto: František MLYNKEC

Kopytově

Foto: František Krejzek
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Nestačí jenom nadávat, je třeba jít k volbám

Společně s vá-
mi jsme uděla-

li velký kus práce, ale dobře ví-

me, že mnohem větší díl práce
nás ještě čeká. Jsme ale pře-
svědčeni, že společně to doká-
žeme a zasloužený úspěch a pro-
sperita náš kraj neminou.
Přij�te proto prosím k volbám
a podpořte svým hlasem poli-
tickou stranu, která prokázala,
že má nejen vizi, ale i schop-
nost tuto vizi naplnit. 

Na kandidátce ODS do kraj-
ského zastupitelstva jsou i tři
občané Bohumína, kteří jsou
připraveni hájit zájmy bohu-
mínské veřejnosti v rámci kraje.

David MARYŠKA

Naším hlavním cílem byl
komplexní ekonomický rozvoj
kraje. Neslibovali jsme rychlá
a laciná řešení, ale zásadní
změnu v rozvoji kraje. A vý-
sledky této změny musí hrdě
vidět každý. Náš kraj se stal

jedním z nejatraktivnějších
míst pro investice v ČR. Násle-
dující čtyři roky jsou důležité
pro to, aby ná-
mi nastartova-
ný rozvoj měl
dlouhodobý růstový charakter.

pol i t ika

Vážení občané, voliči,

každé volby jsou momentem, kdy se vystavuje vysvědčení za
předchozí volební období. Občanská demokratická strana po
čtyři roky nesla hlavní odpovědnost za vedení Moravskoslez-
ského kraje a na své vysvědčení může být právem hrdá. Jsme
rádi, že se nám podařilo naplnit naše představy a sliby, které
jsme na počátku minulého volebního období vyhlásili. 

Společně s vámi jsme udělali velký kus práce
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V ní slibovala například :

● u 70 % zboží a služeb pokles DPH,
mimo jiné u tepla a energií;

● zastavit pokles životní úrovně, 
důchodcům přidat 1000 Kč měsíčně;

● zachovat ústavní právo na bezplatnou
zdravotní péči na základě veřejného
zdravotního pojištění atd.

Dnes se před volbami znovu objevují
billboardy s dalšími sliby. Je velmi pravdě-
podobné, že budou mít stejný osud, jako
takzvaná smlouva s občany.

Signály zde již jsou: útok na poslední so-
ciální principy Zákoníku práce, omezení
práv zaměstnanců a odborů, další rozsáhlé

privatizace ve zdravotnictví, útok na soli-
dární důchodový systém se spořením v pri-
vátních fondech s rizikem jejich vytunelo-
vání, placené vysokoškolské studium atd.

Vedle toho vynakládané miliardy na vo-
jenská dobrodružství v cizích zemích a ci-
zích službách. I proto pak chybí peníze ve
zdravotnictví, školství, kultuře, ve vědě 
a v sociální sféře.

Pokud chceme tento stav změnit, musí-
me si zvolit takové zástupce, kteří znají
naše starosti a problémy a budou chtít há-
jit naše zájmy. 

P O Z V Á N K A  N A  M Í T I N K
8. října 2008 v 15.00 hodin se na třídě Dr. E. Beneše uskuteční předvolební

mítink KSČM s kandidáty do krajského zastupitelstva.

Jen tři týdny nám chybí do krajských a části senátních voleb. Ti, co budou zvole-
ni, pak budou čtyři roky rozhodovat o našich osudech a celé řadě věcí dotýkající se
každého z nás. Pro lidi práce by bylo neštěstím, kdyby opět naletěli na ohlupující
sliby jako před dvěma lety, kdy nejsilnější pravicová strana vydala takzvanou před-
volební smlouvu s občany. 

pol i t ika

K tomu je třeba přesvědčit ty spoluob-
čany, kteří k volbám kvůli zklamání z poli-
tiky a nevíře, že se může něco změnit, ne-
přišli, aby již konečně odevzdali svůj hlas 
a vyjádřili tím svůj nesouhlas se směrová-
ním našeho státu a s antisociálními kroky
současné vlády.

Nepomůže nám jenom nadávat, nebo
sedět v koutě a skřípat zuby. I když nás če-
kají zanedlouho »jen« krajské a z části se-
nátní volby, jde přece o první krok, který
může pozastavit pravicový útok na větši-
nu občanů ve prospěch stále více se obo-
hacující menšiny.

Měňavka je jednobuněčný organizmus
bez inteligence. Když ji dáme napít 2x sla-
né vody, po třetí se jí nenapije. Bu�me
chytřejší než měňavka, nevolme ty, kteří
nás již mnohokrát zklamali. 

CHCEME-LI ZMĚNU, 
VOLME KANDIDÁTY ZA KSČM. 

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM



se už dlouho hovoří. Ale nestačí jen hovo-
řit, je třeba konat a fakultu otevřít. Sí	
středních škol je dostatečná, až předimen-
zovaná. Nabízí více volných míst než je zá-
jemců. Není nutné ji rozšiřovat. 

Důležité je zaměřit se na KVALITU
vzdělání i na to, aby nabídka oborů odpo-
vídala potřebám podniků, aby školy nevy-
chovávaly budoucí klienty úřadů práce.
Kvality výuky však nedosáhneme bez kva-

litních učitelů. Bez nich je 
i sebelépe vybavená moder-
ní škola naprosto k ničemu.
Zelenou dávám jazykovému
vzdělání, IT technologiím, 
a jako bývalá tělocvikářka
tělesné výchově. Pohyb je
prevencí a nutnou podmín-
kou zdravého života.

Současná doba nabízí re-
gionu obrovské šance v podobě získávání
evropských peněz a jejich využití k rozvoji
všech problémových oblastí. Tyto zdroje je
nutné vyčerpat do poslední koruny. Nikoli
promrhat. Krajské zastupitelstvo má důle-
žité kompetence a je žádoucí, aby rozho-
dovalo promyšleně, bez klientelizmu a vli-
vu lobistických zájmů. A k tomu bych ráda
přispěla. (red)
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pol i t ika

Rádi bychom využili této
příležitosti a ocenili i spolu-
práci se zastupiteli jiných po-
litických stran, kteří se také
svou aktivitou podílejí na
změnách v Bohumíně. 

Děkujeme zároveň všem ob-
čanům, kteří zcela dobrovolně
svou činností ve prospěch
města a svých spoluobčanů
pomáhají naplňovat naši spo-
lečnou vizi: BOHUMÍN JE
MĚSTO S BUDOUCNOS-
TÍ, VE KTERÉM STOJÍ ZA
TO ŽÍT.

Komunální volby budou až
za dva roky. Budete proto mít

Bohumín se mění, SVÉ SLIBY PLNÍME
Vážení spoluobčané,
před dvěma lety jste obdrželi před komunálními volbami mapu Bohumína s padesáti kon-

krétními závazky sociální demokracie na toto volební období. Stalo se již tradicí, že vám v po-
lovině tohoto cyklu skládáme účty a vy máte možnost kontrolovat, jestli plníme to, co jsme si
předsevzali. Proto v nejbližší době dostanete do rukou materiál s naprosto konkrétními vý-
sledky práce našich zastupitelů. Porovnejte je s našimi sliby! Omlouváme se, ale vše se nám
do letáčku opravdu nevešlo.

Přij�te 17. a 18. října ke krajským volbám: VOLTE ZMĚNU A NADĚJI!

Titulní stránka letáčku, který už 
brzy najdete ve své schránce.

lačních poplatků, anebo řek-
neme Topolánkově vládě jas-
né NE. Krajské volby jsou dů-
ležité také pro náš Bohumín,
protože spolupráce s krajem
je pro každé město a obec dů-
ležitá. Prosíme vás proto,
přij�te k volbám a pomozte
nám.

Pokud se chcete setkat s na-
šimi kandidáty do krajského
zastupitelstva, přij�te 7. října
ve 14.30 na třídu Dr. E. Bene-
še. Z Bohumína kandiduje za
ČSSD místostarostka Věra 
Palková.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

Letos se však 17. a 18. října
konají krajské volby, které
jsou také velmi důležité. A to
pro celou republiku, protože
rozhodují, jestli bude celá
modrá. Zda budou pokračo-
vat bolestné pokusy na obča-
nech, včetně privatizace zdra-
votnictví a asociálních regu-

ještě spoustu příležitostí po-
soudit, jak naši zastupitelé 
plní své sliby a pracují pro
město. 

Zeptali jsme se jí, čím chce, jako poten-
ciální člen krajského zastupitelstva, přispět
k rozvoji kraje a k rozvoji našeho města:

Naše město se mění před očima. Zvykli
jsme si, že už dlouhodobě, krok za kro-
kem, se z Bohumína stává
příjemné místo k životu.
Naše město, dříve známé
hlavně díky svému nádraží,
dnes nabízí pracovní místa,
slušné bydlení, kvalitní škol-
ky a školy, dostupnou soci-
ální, obchodní i zdravotní
sí	 včetně městské nemoc-
nice, širokou paletu zajíma-
vého využití volného času jak pro příznivce
sportu, tak pro kulturní nadšence. Zkrát-
ka, Bohumín žije a stává se perspektivním
i pro mladé lidi. 

Ostravský region však, s výjimkou Os-
travy, ve srovnání s ostatními v ČR nedo-
padá nejlépe. Je to dáno hlavně vysokou
nezaměstnaností, nízkou dopravní do-
stupností i sociálním složením obyvatel-

stva a jeho vzdělaností a v neposlední řadě
stavem životního prostředí. A vidíte,
hlavní témata, co náš region potřebuje,
jsou nastolena. 

Mojí parketou je především školství , ale
také zdravotnictví a sociální oblast - rezor-

ty, které mám na starosti v našem městě.
Je mi líto, že školství je opomíjené téma
těchto krajských voleb. Bohužel. Vždy	
vzdělání je klíčem k růstu ekonomiky i k ú-
spěšnému uplatnění na pracovním trhu.
Je také cestou, i když dlouhodobou, k inte-
graci sociálně vyčleněných vrstev. Naše-
mu regionu chybí v oblasti univerzitního
vzdělání lékařská fakulta. O jejím vzniku

Věra Palková kandiduje do krajského zastupitelstva
Bohumínští kandidáti voleb do krajského zastupitelstva mají v našich novinách

možnost krátce se představit a odpovědět na jednu otázku. Za sociální demokracii
je kandidátkou Věra Palková, místostarostka města.
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Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

�
28. září vzpomeneme

2. smutné výročí 

úmrtí manžela, tatínka, dědečka, 

bratrance a kamaráda

pana Leo DLUHÉHO.
Stále vzpomíná manželka Jana 

a synové s rodinami.

Prázdný je domov, smutno
je v něm, chybíš nám, 

maminko, chybíš nám všem.

24. září jsme 

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí naší 

milované maminky,

babičky, tchyně, 

švagrové a tety 

paní Anny MIKULIČKOVÉ
z Bohumína. 

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

dcera Renáta, syn Miroslav s rodinou 

a dcera Soňa.

Marně Tě naše oči hledají,
jen tiše nám slzy stékají.

Chtěl ses radovat, 
s námi tu být, osud však

nepřál Ti déle žít.
2. října vzpomeneme 

1. výročí úmrtí našeho

drahého manžela, 

tatínka, dědečka 

a tchána 

pana Miroslava BYLOKA. 
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

dcera Pavlína s manželem, syn Pavel 

s manželkou, vnoučata Veronika, Michaela

a Honzík, rodina Králova a Vlčkova.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

�
8. října to bude rok, 

co nás navždy opustil

manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček

pan Andělín GEBAUER. 

S úctou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

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

�
30. září by se dožil 

70 let a zároveň 

tomu bylo 8 let, 

co navždy odešel 

pan Ladislav SOBALA
z Bohumína. 

Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 

tichou vzpomínku.

Je stále v našich srdcích 
a vzpomínkách...

�
2. října vzpomeneme

5. výročí úmrtí 

naší milované 

paní Šárky KOLKOVÉ, 
roz. Kalikové, ze Skřečoně. 

Děkujeme všem, kdo si vzpomenou 

s námi. S láskou celá rodina.

V neznámý svět 
jsi šel spát, plakal každý,

kdo Tě měl rád. 
Ta rána v srdci stále bolí 
a zapomenout nedovolí.

�
26. září by se dožil 

70 let 

pan Karel PILÁT. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Irena 

a dcera Vlasta s rodinou.

25. září vzpomínáme

5. smutné výročí úmrtí

paní Emilie
GRYMOVÉ 

a 3. října vzpomeneme

jejich nedožitých 

90 let. 

Vzpomínají s láskou a úctou 

a nikdy nezapomenou dcera Vlasta 

s Edou, vnuk Martin s Martinou, 

vnučka Marcela s Lumírem 

a pravnuci Davidek a Radimek.

Můžeme zapomenout, 
co jsi řekl nebo udělal,

ale nikdy nezapomeneme,
co jsme vedle Tebe cítili.

�
Bude to už 10 let, 

kdy jsme naposledy 

oslavili narozeniny 

pana Václava DROBKA. 

21. září by se dožil 60 let. 

Vzpomeňte si spolu s námi.

Vzpomínka je trvalejší, 
nežli květy nejkrásnější. 

Květy uschnou, uvadnou, 
vzpomínky navždy zůstanou.

�
21. září jsme vzpomněli 

2. smutné výročí úmrtí 

pana Rudolfa USZKA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, 

syn Zdeněk s manželkou, vnuk Petr 

s rodinou a vnučka Lucie s manželem. 

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval, 

nikdy nezapomene.

�
17. září by se dožil 

55 let 

pan Radomír GOLA. 

17. června jsme vzpomněli 12. výročí 

jeho úmrtí. 

Vzpomínají sestra Jana a synovec Pavel.

Vzpomínky - úmrtí
S hlubokým 

zármutkem oznamuje-

me, že 7. září 2008 

po krátké nemoci 

zemřel ve věku 62 let

pan Vlastimil
MATULKA. 

Všichni, kdo jste jej znali, prosím, 

vzpomeňte a nezapomeňte.

Děkujeme. Zarmoucená rodina.
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Blahopřání - jubilea

27. září tomu bude již 50 let, 

kdy svůj společný život zpečetili 

naši rodiče a prarodiče 

manželé 
Jiřina a Miroslav KRÁLOVI

ze Záblatí. 

�
Ke krásné zlaté svatbě 

přejí hodně štěstí, zdraví a síly 

dcery Mirka, Iva a Jana 

s rodinami.

28. září oslaví 

své 80. narozeniny

pan Václav
JENÍČEK

a spolu s ním letos 

oslavila 75. narozeniny jeho družka

paní Anna CIGEROVÁ.

Hodně zdraví, štěstí 

a společné pohody do dalších let 

přejí oběma ze srdce rodiny Vasasova,

Karwaczykova a Jeníčkova. 

Vnučky a vnuci posílají oběma pusinku.

Řekli si 
své ANO 
Marek Kuča a Darina Galliková ● Tomáš
Buday a Jana Opělová ● Luděk Peter 
a Ilona Walková ● Lukáš Tomala a Martina
Ressová ● Jiří Bílek a Vanda Kvíčalová
● Antonín Začal a Alexandra Chalupová,

všichni z Bohumína ● Richard Andrys 
z Dolan a Monika Jatelová z Bohumína
● Radek Valášek z Ostravy a Simona 
Svozilová z Bohumína ● Dalibor Lušňák 
z Fulneku a Soňa Pípová z Bohumína
● Milan Řešutka z Bohumína a Blanka
Čechová z Ostravy. matrikářky

15. září oslavila

paní Ludmila
BĚLÍČKOVÁ 

krásné životní 

jubileum 85 let. 

Do dalších let pohodu,

štěstí, zdraví, které

moc potřebuje, a velké

poděkování za všechno, co pro nás dělá,

ze srdce přeje dcera Ludmila s rodinou,

všichni vnuci a vnučky s rodinami.

7. října oslaví své 

80. narozeniny 

naše milá maminka 

a babička 

paní Justina
TRNČÁKOVÁ.

�
Všechno nejlepší z celého srdce 

přejí dcera Darja 

a syn Petr 

s rodinami.

● Prodám levně byt 3+1
v os. vl. v Bohumíně-Záblatí ne-
bo vyměním za menší, dohoda,
lodžie, 78 m2.✆ 736 228 883.

● Prodám rodinný dům
v Bohumíně-Šunychlu, cena
dohodou, ✆ 731 043 087.

● Prodám VW Vento 1,9 D
r. v. 1993, ✆ 721 805 152.

● Koupím dr. byt v Bohu-
míně, hotově do 800 tis., 
✆ 606 841 668.

● Prodám dr. 1+1 po rekon-
strukci, 1. p., Mírová, Bohu-
mín, ✆ 606 737 374.

● Realitní makléř Naděžda
Gajovská, mobil 739 345 104,
REMAX/class, váš požadavek
v oblasti nemovitostí rychle
zrealizujeme.

● Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC -
www.pracezdomu.com.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 603 785 142.

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

● Koupím RD nebo poze-
mek, popř. chatu i v horším
stavu, platba ihned v hotovos-
ti, ✆ 608 370 379.

● Nabídka půjčky bez po-
platků předem. Půjčíme 10 000
Kč, vrátíte 11 628 Kč, půjčíme
20 000 Kč, vrátíte 23 256 Kč,
30 000 Kč - 34 884 Kč, 50 000
Kč - 58 140 Kč. Pokud máte
zájem, volejte 774 828 496.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, lina, koberců,
obkládání schodiš	, nivelace,
broušení podlah,✆604 265 861,
také na www.mubo.cz.

● Autopůjčovna osobních
automobilů - octavia, fabia,
nízké ceny, havarijně pojiště-
né. ✆ 773 172 064.

● Objekt na autobusovém
nádraží v Bohumíně k pronáj-
mu. Plocha asi 500 m2, mož-
nost využití dle zájmu, v sou-
časnosti pivnice, bar, banket-
ky. ✆ 605 248 780.

inzerce ● Koupím jakýkoliv byt
v Bohumíně nebo v Rychval-
du, event. rodinný dům, pouze
od majitele! Nejsem realitka,
platím hotově! ✆775 075 979.

● Doučím AJ a FRJ, nabí-
zím překlady z/do AJ a FRJ. 
✆ 777 642 605.

● Vym. dr. byt 1+1 za větší
družst. v Bohumíně, rozdíl vy-
rovnám. ✆ 737 159 011.

● Právní služby - nemovi-
tosti, příprava smluv kupních,
nájemních, věcných břemen aj.
✆603 402 951, e-mail: smlouvy.
nemovitosti@seznam.cz.

● Prodám dr. byt 3+1, ul.
Nerudova, po rekonstrukci, 
✆ 737 837 580.

● Prodám dr. byt 1+1 v 1.
patře u parku. Pl. okna, nová
kuch. linka, podlaha, WC. Vel-
mi pěkný byt, ✆ 732 130 668.

● Prodám stav. pozemek
na chatu v rekr. oblasti Dět-
marovic u rybníka Větrov, 150
Kč/m2. Info, fotky a mapa na
www.stavpozdet.cz. Nejsem
RK, ✆ 602 767867.

Bospor spol. s r. o.,
Koperníkova 1174, Bohumín
vypisuje výběrové řízení 

na místo
VEDOUCÍHO
STŘEDISKA 

ZIMNÍ STADION 
VČ. HOBBY PARKU

POŽADAVKY:
■ ÚSO, VŠ technického směru
■ samostatnost a vysoké 

pracovní nasazení, 
komunikativnost

■ uživatelská znalost práce 
na PC

■ řidičský průkaz skupiny B
■ znalost světového jazyka vítána.

Další informace na 
www.bospor.info.

Přihlášku s požadovanými do-
klady zašlete nebo doručte do
6.10.2008 na adresu: 

Bospor spol. s r. o., 
Koperníkova 1174, 

735 81 Bohumín. 
Bližší informace podá 

Jana Dziadziová, personální 
úsek, tel.: 596 016 532, e-mail:
dziadziova.jana@bospor.info.
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NOVÁ PRODEJNA
NÁBYTKU

v Centru Kotelna u transformátoru

Veškerý nábytek do bytu a kanceláří, obrazy
➧ ložní povlečení a prostěradla 

(i nadstandardní velikosti, i do postýlky), 
peřiny, polštáře (z dutého vlákna), 

➧ židle, postele, rošty, stoly, 
➧ proutěné výrobky, koberce, matrace, 
➧ kuchyně, vestavěné skříně, doplňky, 
➧ sedací soupravy, pohovky, křesla, 
➧ sektorový nábytek, kuchyňské sety, koupelny,
➧ dětské pokoje, ložnice, předsíně

PŘÍJEMNÉ CENY, ROZVOZ ZDARMA!

Tel.: 725 791 615

DOMINO
PROSEG, s. r. o., provozovna 

Bohumín, Mírová 1038, Nový Bohumín

DOMINO

ROZŠIŘUJE SVŮJ TÝM
pro ještě větší spokojenost svých klientů a úroveň

poskytovaných služeb.

NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA (od 1.10.2008):
Po − Pá 8,00 − 19,00 hodin

So 9,00 − 12,00 hodin Ne 9,00 − 11,00 hodin
Více na tel.: 596 012 146 , nebo www.abvet.cz

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

Olympiáda technických
profesí poprvé v Havířově

Úřad práce v Karviné pořádá 16. října od 8 do 16 hodin prezen-
tační akci »Olympiáda technických profesí«. Bude zaměřena na
přehlídku 24 studijních oborů, které budou prezentovat vybrané
střední školy a učiliště z okresu Karviná. Žáci základních škol tak
uvidí živou demonstraci pracovní náplně každé profese, kterou si
mohou v budoucnu zvolit za své povolání. Budou se zde prezen-
tovat např. obory automechanik, klempíř strojní výroby, mecha-
nik strojů a zařízení, zámečník, obráběč kovů, lakýrník, mecha-
nik, elektronik, elektrikář, truhlář, zedník, tesař, autotronik 
a mnoho dalších. Akce je určena především žákům 9. tříd základ-
ních škol z okresu Karviná, vedení ZŠ, učitelům, výchovným po-
radcům a v neposlední řadě i rodičům těchto žáků, kteří mohou
ovlivnit rozhodování svého dítěte v jeho dalším studiu. 

Kateřina KANTOROVÁ, Úřad práce Karviná



17a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

Kompletní ceník inzerce 
v OKU najdete na 

webu města 
www.mesto-bohumin.cz

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

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

TAJ-ČI
BOHUMÍN
přijímá začátečníky 

i pokročilé, 
tel.: 608 974 180

Specifický druh cvičení
pro širokou veřejnost, pro
zlepšení a udržení fyzické

a psychické stránky.

EMIGA, spol. s r. o. 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

● příprava a provedení technické kontroly
● měření emisí
● pneuservis
● geometrie
● zkušebna brzd a tlumičů

Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz
tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín
pracoviště zdravotně postižených

občanů

Otevírací doba:
út - čt 9 - 11 13 - 18 hod.
pá 9 - 11 13 - 15.15 hod.

Provádíme hodinářské opravy 
se zárukou 6 měsíců, dílčí opravy,

výměny baterií se zárukou, 
prodej řemínků, kovotahů 

a dalšího sortimentu

Těšíme se na Vaši návštěvu - 
rádi Vás obsloužíme.
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Při nákupu nad 5 000 korun doprava zdarma!
Tel.: 596 013 782, 725 779 927

MECHANIZACE A DOPRAVA
Roman G a v e l č í k

n a b í z í  s v é  s l u ž b y :
■ autobusová doprava
■ práce autojeřábů
■ práce vysokozdvižných plošin
■ nákladní přeprava
■ čerpání a likvidace fekálií
■ protlak kanalizace
Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz

tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

Nové pozice pro pobočku PAUL WURTH, a.s. 

v Ostravě a Českém Těšíně

PAUL WURTH, S.A. Luxembourg je společností, která se již více než 130 let zaměřuje na vývoj a dodávky technologií a zařízení pro hutní
průmysl. Působí nejen v oblasti výroby surového železa a oceli, ale orientuje se rovněž v odvětvích výroby neželezných kovů, feroslitin 
a v neposlední řadě i v oblasti ochrany životního prostředí.
Zajiš�uje řadu dodavatelsko-inženýrských služeb jako poradenství, koncepční studie, inženýring, dodávky zařízení, projektový management,
technický dohled při výstavbě a zprovoznění zařízení. Většina zařízení je dodávána formou na klíč.
Pobočka PAUL WURTH, a.s. Ostrava, s 38-mi zaměstnanci, úspěšně prosperuje na trhu centrální a jihovýchodní Evropy již od roku 2000
a nyní nabízí nové pracovní příležitosti v pobočce PAUL WURTH, a.s. v Ostravě a Českém Těšíně:

PROJEKTANT (PROJECT ENGINEER)
Náplň činnosti:
➢ Řízení zadaných projektů a zakázek včetně koordinace a realizace 

u zákazníka
➢ Odborné vedení procesu zpracování projekční dokumentace 

a podkladů pro výběrová řízení
➢ Propagace a prodej zařízení a technologií společnosti PAUL WURTH

pro hutnictví železa a neželezných kovů 

Požadavky na uchazeče:
➢ SŠ / VŠ strojního zaměření
➢ Praxe v oboru hutnictví nebo těžkého strojírenství výhodou
➢ Dynamičnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
➢ Doklad o dosavadní praxi ve funkci vedoucího projektu
➢ Znalost angličtiny popř. němčiny (mluvené i psané); 

znalost dalších, zejména slovanských, jazyků vítána
➢ Dobrá znalost práce v CAD/CAM systému
➢ Možnost častého cestování v oblasti střední a východní Evropy

KONSTRUKTÉR (DESIGN ENGINEER)
Náplň činnosti:
➢ Zpracování projektové a výrobní dokumentace pro jednotlivé zakázky
➢ Zpracování průvodní dokumentace pro poptávky a podkladů 

pro výběrová řízení
➢ Technická pomoc a podíl na zpracování dokumentace pro sí� obchodních

partnerů PW z oblasti střední a východní Evropy
➢ Podpora propagační činnosti a prodeje zařízení a technologií společnosti PW

pro hutnictví  železa a neželezných kovů

Požadavky na uchazeče:
➢ SŠ / VŠ strojního zaměření
➢ Dynamičnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
➢ Výborná znalost práce v CAD/CAM (AutoCAD) systému
➢ Znalost angličtiny popř. němčiny výhodou
➢ Znalost dalších zejména slovanský jazyků vítána

Nabízíme:
➢ Práce ve vývojové společnosti úspěšně expandující na světových trzích 

s řadou ocenění za design 
➢ Perspektivní a zajímavé zaměstnání v pobočce dynamické zahraniční

společnosti s možností profesního i osobního růstu
➢ Možnost zahraničních stáží
➢ Možnost seberealizace na špičkových projektech světové úrovně 
➢ Dobré finanční ohodnocení práce 
➢ Možnost dalšího vzdělávání (cizí jazyky, obchodní dovednosti apod.) 
➢ Moderní pracovní prostředí 

Podrobné informace o naší společnosti najdete na internetové stránce: 
www.paulwurth.com
Zájemci o atraktivní zaměstnání zasílejte své nabídky s životopisem
(vývoj profesní kariéry) na adresu:
PAUL WURTH, a.s., Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava, 
Tel.: 595155131, Fax: 595155155, 
E-mail: sarka.machalickova@paulwurth.com



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 25. září do 9. října Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 1.10. v 8.50 hodin SETKÁNÍ PŘÁTEL KNIHOV-
NY. Přátelé, příznivci, sympatizanti i milovníci kni-
hovny se mohou sejít v knihovně K3 Bohumín ve
Vrchlického ulici u příležitosti oslav 85. výročí za-
ložení knihovny ve městě Bohumín. Narozeninová
prohlídka knihovny, ale také vernisáž výstavy 
Vzpomínky babičky knihovny, která bude k vidění
v Malé galerii knihovny.
■ 2.10. v 17 hodin SLAVÍCI KAMENNÉHO MOS-
TU - autorské čtení z nové knihy Tomáše Mlynke-
ce z Bohumína.
■ 3.10. v 17 hodin POHÁDKOVÉ NOCOVÁNÍ 
V KNIHOVNĚ. Pro nejlepší a nejvěrnější čtenáře
K3 Bohumín. 

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 2.10. v 18 hodin PODZIMNÍ ROMANCE. Kom-
ponovaný, poeticky laděný podvečer na téma -
Člověk součást vesmíru aneb využívání vesmírné
energie. Pozvání přijali Silvie Binarová, Petr Korč 
a psychotronik a chiropraktik Karel Sylvar.
■ 1. - 17.10. »NÁVŠTĚVNÍCI«. Výstava fotografií
I. Mutinové, P. Piechowicze a E. Rozkošové u příle-
žitosti konání Dne sociálních služeb v Bohumíně.
■ 1. - 17.10. CESTY ŽIVOTA. Doprovodné progra-
my ke Dni sociálních služeb v Bohumíně (prezen-
tace, besedy, výstavy, přednášky, workshopy
apod.).

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.

■ 26.9. v 17 hodin KAFÍČKO O PÁTÉ... Na téma
Hubneme s úsměvem, úvodní setkání kurzu zdra-
vého hubnutí, RC Slůně.
■ 6.10. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU.
Divadélko pro nejmenší děti, RC Slůně.
■ 6.10. v 11 hodin NATURA BONA - PROJEKT
ZDRAVÍ. Beseda, RC Slůně.
■ 9.10. v 10 hodin ORTOPEDICA - ZDRAVÉ NOŽ-
KY. Beseda, RC Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 25.9. od 16 do 17.30 hodin NÁBOR STARŠÍCH
ŽÁKŮ DO ODDÍLU FOTBALU. Do ročníku 1995,
hřiště na Revoluční ulici.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 29.9. v 19 hodin JEDNA NOC NA KARLŠTEJ-
NĚ. Muzikál Těšínského divadla, sál kina K3 Bo-
humín, vstupné v předprodeji 160 Kč, v den koná-
ní 180 Kč.

■ 1.10. od 10 do 15 hodin Cesty života. Den soci-
álních služeb v Bohumíně v prostorách kina K3.
Prezentace a informace o sociálních službách 
a souvisejících aktivitách pod záštitou Města Bo-
humína.
■ 3.10. ve 20 hodin MATURITA. Divadelní před-
stavení dvou jednoaktovek V. Romana volně upra-
vených aktéry Skutečské ochotnické bandy -
SKOBA. Sál kina K3 Bohumín, vstupné 50 Kč.
■ 4.10. ve 14 hodin KNIHOVNA CHCE DOBÝT
GUINESSOVU KNIHU REKORDŮ aneb 85. VÝ-
ROČÍ KNIHOVNY. Koncert Maxim Turbulenc, Jů 
a Hele i další postavičky z televize či pokus o zápis
do české Guinessovy knihy rekordů v kategorii
Nejvíce lidí s knihou na náměstí. Náměstí T.G.
Masaryka.
■ 5.10. v 18 hodin FIMFÁRUM. Repríza divadel-
ního představení bohumínského ochotnického
souboru Boban. Sál kina K3 Bohumín, vstupné 50
korun.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 25. - 26.9. v 19 hodin WANTED. Film USA, pří-
stupný od 12 let. 

■ 27. - 28.9. v 19 hodin BATHORY. Slovensko/
Česko/Ma�arsko/Velká Británie, přístupný od 12 let.
■ 28.9. v 10 hodin CVRČEK A SPOL. Pásmo čes-
kých pohádek  pro děti.
■ 2.10. v 16 a 19 hodin BATMAN: TEMNÝ RY-
TÍŘ. Film USA, přístupný od 12 let.
■ 4.10. v 18.30 hodin SISSI A YETTI. Film
Německa, český dabing, přístupný.
■ 7.10. v 19 hodin ROLLING STONES. Dokumen-
tární film USA, přístupný.
■ 8.10. v 9 hodin VENUŠE. Filmový klub pro se-
niory. Film Velké Británie.
■ 9. - 10.10. v 19 hodin SEZNAMTE SE S DA-
VEM. Film USA, český dabing, přístupný.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 30.9. v 17 hodin MŮJ ŽIVOT S LVICÍ ELSOU.
Beseda o životě a práci Joy Adamsonové.

■ 30.9. od 16 do 17.30 hodin NÁBOR MLAD-
ŠÍCH ŽÁKŮ DO ODDÍLU FOTBALU. Do ročníku
1996, travnaté hřiště za zimním stadionem.

OSTATNÍ KULTURA

■ 27. 9. od 13 do 20 hodin ŽONGL CUP. Soutěžení
v žonglování míčky, diabolo, kuželky, kruhy, jed-
nokolky, footbagy, cotact, cigarboxy, yoyo, frees-
bee… Bude se hrát o hodnotné ceny! Pódium 
v parku Petra Bezruče. Kontakt: vojtech.styblo@
seznam.cz, registrace 35 Kč. Za nepříznivého po-
časí se akce koná v tělocvičně gymnázia.

■ Od 4.10. se budou konat v bohumínské nemoc-
nici EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY (pro pacienty),
a to každou sobotu od 10 v jídelně ošetřovatelské-
ho oddělení v 1. patře. 

■ 4.10. v 17.30 hod. SLAVNOSTNÍ JUBILEJNÍ
KONCERT. Irena Chřibková, Pavel Kozel a Bohu-
mínské žes�ové kvarteto, kostel ve Starém Bohu-
míně.

■ 8.10. v 16 hodin IMATRIKULACE STUDENTŮ
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU. Sál Základní umě-
lecké školy Bohumín na Žižkově ulici. Zúčastnit se
mohou i diváci.

■ 9.10. v 19 hodin SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEB-
NÍ FESTIVAL: Fraternitas Litteratorum. Vokální
soubor v kostele Božského Srdce Páně v Bohumí-
ně, vstupné 60 Kč.

SPORT

■ 27.9. v 6.30 hodin 80 LET TURISTICKÉ CHATY
SKALKA. Společným výletem oslavíme 80. výro-
čí  postavení turistické chaty Skalka v Mostech 
u Jablunkova. Pěší turistika, 15 kilometrů, nároč-
nost lehká. Sraz účastníků 15 minut před odjez-
dem vlaku (6.47 hodin) před budovou nádraží ČD,
� O. Daniš, ☎ 596 082 313, 723 513 715.

■ 27.9. v 16 hodin Viktorie Bohumín - Sokol Věř-
ňovice. FOTBAL - okresní přebor mužů, předzá-
pas Viktorie Bohumín - Sn Horní Žukov - mladší
žáci - 14.15 hodin. Hřiště Viktorie Starý Bohumín.

■ 4.10. ve 14 hodin ZAVÍRÁNÍ NEBE NA GROB-
LI. Modely letadel, letiště Model klubu.

■ 5.10. v 11 hodin LOCHNESS GLIŇOČE. Seriál
MTB závodů pro všechny. XC - finále. Prezentace
v 10 hodin, Bu� fit areál Gliňoč. 

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA 

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 8 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin 

pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin

sobota a neděle:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
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Nejmladší tenisté reprezentují
V sobotu 13. září se uskutečnil v Přerově tenisový turnaj »Me-

moriál Zdeňka Kocmana«. Za TJ Sokol Bohumín nastoupila dvě
družstva - babytenisu a minitenisu. Družstvo minitenisu se umís-
tilo na krásném 5. místě, družstvo babytenisu na 15. místě (Denis
Revak, Martin Noga, Lukáš Teichman, Jakub Kozubek, Boris
Durčák, Alice Heinzová). Na snímku je družstvo minitenisu -
Marek Schoffer, Adam Vladyka, Jan Zlotý, Lukáš Fulneček, Mar-
tin Bašanda s vedoucí Martinou Zlotou. 

Text a foto: Radka BAŠANDOVÁ

Od října už se zase bruslí
Za týden opět vyjedou na ledovou plochu zimního stadi-

onu první bruslaři. Zimní sezona začne v sobotu 4. října.
Potvrdil to Jan Rozsypal, ředitel městské společnosti Bo-
spor, která zimní stadion provozuje. »První veřejné brusle-
ní zahájíme ve 14 hodin a potrvá až do 15.50 hodin. Cenu
jsme pro bruslení veřejnosti letos stanovili na 20 korun pro děti
a 30 korun pro dospělé. Diskotéky na ledě návštěvníky přijdou
na 30 korun,« říká Jan Rozsypal. Veřejné bruslení Bospor
naplánoval na soboty a neděle, vždy v čase od 14 do 15.50
hodin, diskotéky na ledě se uskuteční vždy v sobotu od
17.45 do 19.15 hodin. O komerčním pronájmu ledové
plochy zimního stadionu najdou zájemci bližší podrob-
nosti na webu www.bospor.info. (luk)

Korfbal je novinkou v DDM
Dům dětí a mládeže nabízí návštěvníkům sportovního oddělení

zajímavou novinku. Je podle dostupných informací zřejmě jedi-
ným majitelem korfbalového koše v Bohumíně. »Jde o velmi zají-
mavý sport, který hrají chlapci i dívky společně. Korfbal je míčová hra,
kde hráči prohazují míč košem, který ve výšce zhruba 3,5 metru stojí na
tyčovém stojanu uprostřed hrací plochy,« říká Ondřej Veselý. Zájemci
o přihlášku do korfbalového kroužku se mohou obracet na dům
dětí a mládeže nebo volat telefonní číslo 596 013 131. (luk)

Bobeš vychovává nejmenší 
už plných devět let

Začátkem září oslavili v Centru mladé rodiny Bobeš jeho deváté
narozeniny. Za tu dlouhou dobu centrum »odkojilo« desítky,
možná stovky batolat a mrňat. Ve městě si našlo již své stabilní
místo v životě mladých rodin. V posledních dvou letech se za po-
moci evropských fondů pustili pracovníci Bobeše do spolupráce 
s rodinami cizinců žijících ve městě. Projekt Slova nejsou důležitá
získal grantovou podporu také pro další období a bude nabízet
multikulturní aktivity i v letech 2008 až 2010.

Text a foto: Petra KALICHOVÁ

Foto: František Krejzek

Foto: zdroj internet


