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Ve věži je už i třetí, největší zvon

Nejvíc plavců v republice přišlo v Bohumíně

Vytahování zvonu na věž bylo pro mnohé velkou událostí, na kterou se přišli podívat nejen starobohumínští. Foto: František Krejzek

Desítky zvědavců přihlížely 24. září spouštění starého a vytahovaní nového zvonu
na věž farního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně. 

Celostátní akce Plave
celé město má za sebou
další pokračování. A Bo-
humín má zase jedno dru-
hé místo doma.

Tentokrát však s přídav-
kem rekordu, protože do
našeho aquacentra přišlo
1. října za město plavat nej-
víc plavců ze všech měst, kte-
ré se soutěže zúčastnily - 901
závodníků. Vítězství nám
ale opět uniklo - rozhodu-
jící pro umístění jsou totiž
body za nejlepších pět set
zaplavaných časů. Do příš-
tího ročníku se budeme
muset zlepšit. (frk)

Pozvání k volbám
V pátek a v sobotu 17.

a 18. října se konají vol-
by do zastupitelstva kra-
je. V pátek budou voleb-
ní místnosti otevřeny od
14 do 22 hodin, v sobotu
od 8 do 14 hodin. 

Oznámení o dni a místě
konání voleb naleznete na
www.mesto-bohumin.cz
v sekci volby, na úřední des-
ce před radnicí a ve vývěs-
kách městských částí. Za-
městnanci městského úřa-
du jsou po oba dva dny při-
praveni poskytnou veškerý
servis. Případné informace
získáte ve dnech voleb na
tel. čísle 596 092 127. (red)Foto: František Krejzek

Starý zvon šel ven z věže poměrně hlad-
ce, ten nový se vzepřel o hranu okna. Přá-
tele bohumínské historie však nezaskočí
snad nic. Ihned bylo uvolněno několik ci-
hel, které bránily snad jen v centimetrech
novému zvonu do věže. Jakmile byl svatý
Benedikt z Nursie na místě, ozval se spon-

tánní potlesk všech přítomných.
Dva zvony, které byly zavěšeny do věže

již v roce 2006 - svatá Hedvika Slezská 
a svatý Jan Nepomucký, doplnil poslední,
největší zvon z dílny zvonaře Rudolfa Per-
nera z německého Pasova. Každý ze tří
zvonů má na svém těle poselství. Nejmen-

ší Jan Nepomucký váží 156 kilogramů a je-
ho tón se nese krajinou v e2. Nápis v jeho
věnci vzkazuje Mluv vždy pravdu, i kdyby
tě to mělo stát život, a ochraňuj bezbran-
né. Dáma mezi zvony - svatá Hedvika
Slezská, nese tento nápis: Jen tvé každo-
denní skutky ukážou, zda-li jsi skutečně
dobrý člověk, nebo ne. Se svou váhou 322
kilogramů rozhodně není žádné párátko.

(Dokončení na str. 5)
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Hospodaření města v číslech a grafech
Na zářijovém zasedání za-

stupitelstva byla schválena
úprava rozpočtu města na
rok 2008. Město má k dispo-
zici zdroje v objemu 705 mi-
lionů korun. V rozpočtu vý-
dajů se očekává hospodaření
v objemu 675 milionů korun
a dále má město rezervu fi-
nančních prostředků v obje-
mu 30 milionů korun. 

Investice letošního roku činí
150,4 milionu korun, v tom
stavební investice představují
138 milionů a zbývajících 12,4
milionu korun tvoří například
investiční příspěvky či výkupy
nemovitostí. Největší objemy
investic jdou do bydlení, 65
milionů korun, do regenerace
panelových sídliš� a parkoviš�
21,3 milionu a do zdravotnic-
tví 20 milionů korun.

Graf vpravo nahoře ukazu-
je, kam směřují celkové obje-
my výdajů města v roce 2008.

Zastupitelstvo města vzalo
na vědomí rovněž první verzi
rozpočtu města pro rok 2009.
V současném návrhu činí ob-
jem rozpočtu 642 miliony ko-
run a je předložen jako vyrov-
naný. Jelikož není uvažováno 
s přijetím úvěru na investiční
akce, rozpočet investic je na-

vrhován nižší, a to i z toho dů-
vodu, že ještě nejsou známy
dotace, které tyto investice
podstatně navyšují. 

Samozřejmě, že je nutné mít
v rezervě města další finanční
prostředky pro spoluúčasti na
takto dotované akce. Město si
vede seznam prioritních akcí,
takzvaně »pod čarou«. Jejich
objem představuje 198 milio-
nů korun. Tyto investice chce-
me provést především s pomo-
cí těchto dotací.

Rozpočet se bude ještě dále
vyvíjet, jeho konečné schvále-
ní očekáváme v prosinci 2008.
Dynamický nárůst mají přede-
vším opravy bytového a neby-
tového fondu města (dům slu-

žeb na náměstí Budoucnosti)
ve správě majetkového odbo-
ru, které jsou zahrnuty v pro-
vozních výdajích (viz graf nad
tímto sloupcem). 

O rozpočtu města pro rok
2009 budeme čtenáře ještě in-
formovat.

Jana MASNÁ, 
vedoucí finančního odboru

Do »dušiček« bude všechno
hotovo. Takový vzkaz posílá
odbor životního prostředí 
a služeb naší radnice ná-
vštěvníkům hřbitova ve Sta-
rém Bohumíně. V těchto
dnech tam dělníci pracují na
výstavbě nových chodníků,
které přijdou rozpočet měs-
ta zhruba na 800 tisíc korun.

Je to letošní největší oprava
tras pro pěší v bohumínských
hřbitovních areálech. »V září
jsme se pustili do obnovy dvou
páteřních chodníkových komuni-
kací ve starší části starobohumín-
ského pohřebiště. Chodníky, kte-
ré původně pokrýval asfaltobe-
ton, už byly příliš zprohýbané 

a popraskané, proto jsme přistou-
pili k opravě. Dlažebními kostka-
mi pokryjeme plochu o velikosti
přibližně sedm set metrů čtvereč-
ních,« říká za odbor životního
prostředí a služeb městského ú-
řadu Eva Liszoková. Upřesnila,
že město dalo opravit také pří-
jezdovou komunikaci k jedné 
z bočních vstupních bran do a-
reálu hřbitova. Práce mají být
hotovy do poloviny října.

Obnova chodníků navazuje
na letošní, již provedenou vý-
stavbu dalších tří tras pro pěší
v nové části starobohumínské-
ho hřbitova. Město je staví
průběžně, v návaznosti na
vznik nových hrobových míst
v areálu pohřebiště. 

Lukáš KANIA

Po úpravách vzniká na hřbitově důstojné prostředí 

Foto: Eva Liszoková

CELKOVÉ OBJEMY VÝDAJŮ ROKU 2008 (v mil. Kč)

PRVNÍ VERZE 
NÁVRHU VÝDAJŮ 

ROKU 2009
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krátce

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 36, katego-

rie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,65 m2, pro
výpočet nájemného 28,68 m2.
Prohlídka bytu 9.10. od 9.35
do 10.05 hodin. Licitace se ko-
ná 15.10. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Seifertově
602, 1+2, číslo bytu 2, kate-

gorie II., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 72,02 m2, pro
výpočet nájemného 66,56 m2.
Prohlídka bytu 16.10. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
20.10. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
931, 1+2, číslo bytu 5, kate-

gorie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 52,43 m2, pro
výpočet nájemného 50,59 m2.
Prohlídka bytu 17.10. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
20.10. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Janáčkově
807, 1+1, číslo bytu 3, kate-

gorie II., 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 52,60 m2, pro
výpočet nájemného 47,45 m2.
Prohlídka bytu 14.10. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
20.10. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici 9. května 83,
1+1, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 46,90 m2, pro výpo-
čet nájemného 45,90 m2. Pro-
hlídka bytu 16.10. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 20.10.
v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, číslo bytu 25,

kategorie I., 5. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,80
m2, pro výpočet nájemného
28,40 m2. Prohlídka bytu 17.
10. od 8 do 8.30 hodin. Licita-
ce se koná 22.10. v 16 hodin. 

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:

Termíny říjnových licitací městských bytů
I Byt na ulici Alešově 1070,

0+1, číslo bytu 42, katego-
rie I., 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,12 m2, pro
výpočet nájemného 28,79 m2.
Prohlídka bytu 16.10. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
22.10. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Jateční 207,
1+2, číslo bytu 5, kategorie

I., 3. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 62,91 m2, pro výpo-
čet nájemného 57,66 m2. Pro-
hlídka bytu 21.10. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 22.10.
v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 1+3, číslo bytu 39,

kategorie I., 7. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 68,43 m2,
pro výpočet nájemného 66,86
m2. Prohlídka bytu 21.10. od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 22.10. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
690, 0+2, číslo bytu 3, kate-

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 50,52 m2, pro
výpočet nájemného 46,62 m2.
Prohlídka bytu 21.10. od 8 do

8.30 hodin. Licitace se koná
27.10. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 37,

kategorie I., 7. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,70 m2,
pro výpočet nájemného 28,13
m2. Prohlídka bytu 21.10. od
10.45 do 11.15 hodin. Licitace
se koná 27.10. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, číslo bytu 31, ka-

tegorie I., 6. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 23.10. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 27.10. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Slezská 363,
1+1, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 41,48 m2, pro výpo-
čet nájemného 38,04 m2. Pro-
hlídka bytu 23.10. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
27.10. v 16.45 hodin. 

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru, číslo te-
lefonu 596 092 199. 

(vach)

Informace o stoupající ten-
denci občanů používat k li-
kvidaci odpadů sběrného
dvora nebo mobilního sběr-
ného dvora je dobrou zprá-
vou pro naše město. Ubývá 
i černých skládek. Jen ti mé-
ně přizpůsobiví a pomaleji
chápající ještě stále odkládají
staré umyvadlo nebo křeslo
ke kontejneru. Čisté životní
prostředí však není zadarmo. 

Provozní náklady stacionár-
ního sběrného dvora za 4 mě-
síce v roce 2006 činily 228 tisíc
korun. Na celoroční provoz v ro-
ce 2007 jsme již potřebovali 
1 216 tisíc korun, letos se fi-
nanční prostředky zatím vyšpl-
haly na částku 1 422 tisíc ko-
run. Na provoz mobilního
sběrného dvora jsme potřebo-
vali dosud 445 tisíc korun.

V souvislosti s provozová-
ním sběrných dvorů snižujeme
počet velkokapacitních kontej-
nerů. Jedná se o nejméně vhod-

ný způsob shromaž�ování od-
padů. Ve velkokapacitních kon-
tejnerech končí veškeré druhy
odpadů a tyto nádoby tak 
v současnosti již neslouží pů-
vodnímu účelu, a to k odkládá-
ní velkoobjemových odpadů.
Směs shromážděných komu-
nálních odpadů ve velkokapa-

citních kontejnerech musí být
kompletně odvážena na sklád-
ku komunálních odpadů. Na-
víc se na jejich stanovištích ne-
ustále vyskytují černé skládky 
a jejich úklid nás stojí značné
finanční prostředky.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Stacionární a mobilní sběrný dvůr

Foto: František Krejzek

Změna provozní doby
ve sběrném dvoře 

Od 27. října dochází v sou-
vislosti se změnou letního ča-
su na zimní ke změně provozní
doby ve sběrném dvoře, který
je umístěn v prostorách areálu
BM servisu, a. s., na ul. Koper-
níkově. V zimním období 
bude sběrný dvůr otevřen 
v pondělí až pátek od 8 do 16
hodin a v sobotu od 8 do 15
hodin. (plu)

Ander z Košic přijede
do Bohumína

Show známého baviče An-
dera začne v 19 hodin v sále ki-
na K3 Bohumín v úterý 14. říj-
na. Ander bude mít i hudební
podporu v podobě duetu Galá-
nečky. Vstupenky zakoupíte na
místě v den konání akce za 130
korun, v předprodeji za 110 ko-
run (v kině, knihovně, info-
centru MěÚ, Jeskyňce).

(kab)
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Pudlovské oslavy příjemně překvapily

Oslavy navštívilo mnoho bývalých žáků školy. V tělocvičně bylo při zahájení plno. Foto: Petr Zemánek

Velký zájem byl i o výstavu v prostorách školy.
Foto: Petr Zemánek

Od dopoledních hodin 27.
září slavili Pudlované svůj
den - svá tři výročí, kdy si při-
pomínali postavení kaple,
postavení školy a první píse-
mnou zmínku o Pudlovu.

Krásně vyzdobená kaple by-
la zaplněna již před desátou
hodinou a z kázání, které si
všichni vyslechli, si každý jistě
odnesl to své, to, co rezonova-
lo s jeho potřebou.

Uvědomila jsem si, že pří-
prava oslav byla přes spoustu
práce naplněná radostí - rados-
tí ze setkání s lidmi a jejich
příběhy, ze setkání s kronika-
mi, s historií Pudlova i školy.

O tom jsem také hovořila na
slavnostním zahájení oslav,
které proběhlo ve 14 hodin 
v pudlovské škole. Ale už ho-
diny před tím se škola zaplnila
a hučelo to tam podstatně ví-
ce, než o přestávkách mezi vy-
učováním. Návštěvníci byli
překvapeni, že skutečně mohli
do všech prostor a přišli také
s otázkou: »I do ředitelny?«
A když slyšeli kladnou odpo-
vě�, vstoupili a my jsme slyše-
li: »Tak tady jsem nikdy nebyla,
byla jsem asi hodná.«

Setkání a vzpomínání bylo
proloženo vystoupením dětí,
které ukázaly hostům, jak do-
vedou přednášet, zpívat a tan-
čit. Setkání Pudlovanů přišli
navštívit a pozdravit i předsta-
vitelé města v čele se starostou
Petrem Víchou, který také
všechny zúčastněné pozdravil.

Velmi milým překvapením
pro všechny byla návštěva 

z kmotrovského města Loun.
Přijela tajemnice městského
úřadu v Lounech Renáta Čap-
ková a přivezla pozdravy sta-
rosty Jiřího Kernera, který se
naší slávy zúčastnit nemohl.

Hlavním bodem programu
byl film s názvem Co pamatuje
jedna škola, který přivezl Ka-
rel Hudec, učitel pudlovské
školy v letech 1950 až 1952.

Vzpomínkový film, natočený
kameramanem Petrem Bara-
nem, byl natáčen v Pudlově 
v letech 2007 a 2008. 

Oslavy se pak ze školy pře-
nesly k restauraci U Kanárků,
kde vystoupily mažoretky, vy-
hrávala dechovka a Pudlované
vzpomínali a slavili do pozd-
ních nočních hodin.

Jarmila HOROVÁ, ředitelka ZŠ

Za komisi pro městskou část Pudlov
bych ráda poděkovala starostovi Petru
Víchovi za štědrý dar občanům Pudlo-
va v podobě jednoho milionu korun na
opravu budovy, ve které sídlí pošta. 

Děkuji také zaměstnancům městského
úřadu Dagmar Fialové, Pavle Skokanové 
a Pavlu Klimovičovi za vstřícnost a pomoc
při úpravách okolí všech míst, kde se osla-

vy konaly. Zásluhu na nádherném průbě-
hu oslav měli také občané Pudlova, kteří
se podíleli na jejich přípravách. Jsou to
členové komise Petra Dudová, Zina No-
váčková, Mirek Kocur a Libor Honysz. Za
přípravu cukrářských výrobků, které do-
daly vzpomínkám sladkou chu� děkuji Evě
Capíkové, Františce Adamikové, Vlastě
Hradilové a Helze Budošové. Majitelům
restaurace U Kanárků Michalu Zagorovi 
a Lumíru Gaboríkovi za sváteční prostředí
interiérů i okolí restaurace.

Náladu a radost rozdávala kapela vede-
ná Ladislavem Drahozalem a tančící ma-
žoretky. Otci Maxmiliánovi ze Starého
Bohumína i otci Martinovi z Jablunkova
děkuji za moc hezkou mši svatou a pudlov-
ským ženám za úklid a výzdobu kapličky.
Dva hasičské sbory se vzorně staraly o za-
jímavý program, který lákal zejména děti.

Díky nám všem se oslavy opravdu vyda-
řily a potěšily v srdci mnoho pudlovských
občanů.

Marie KOZLOVÁ, 
předsedkyně komise pro městskou část Pudlov

Otevřený dopis bývalého
žáka pudlovské školy

Vážená pane ředitelko,
dovoluji si touto cestou osobně Vám,

pedagogickému sboru a žákům Vaší školy
poděkovat za to, jak jste dokázali vytvořit
překrásné prostředí oslav 79. výročí trvá-
ní Základní školy T. G. Masaryka v Pud-
lově. Byl jsem doslova unesen tím, s jakou
péčí jste se dokázali připravit na tuto udá-
lost a nás, bývalé žáky, citlivě vrátit do
minulosti a školních lavic. Za to všechno
ještě jednou můj upřímný dík.

Milan Tema, Rychvald, 
žák školy v letech 1945 - 53

P.S. Přikládám opis slov T. G. Masary-
ka, které mi do památníku vepsala paní
třídní učitelka. Myslím, že tyto myšlenky
by měly být mottem života nás všech.
»Kdo věří v pokrok, je trpělivý. Pokra-
čovat, znamená překonávat zlé do-
brým. Není těžké překonávat špatné
dobrým, ale těžko je překonat dobré
lepším.« Milému žáku M. Křenová. 
V Pudlově 25.6.1949.

Poděkování všem, kteří pomáhali
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kteří zde odcizili 3 kusy náraz-
níků z vagónů.

■ Další večer městská policie
řešila oznámení, že v parčíku 
u evangelického kostela do-
chází k výtržnostem. Na místě
hlídka zajistila dva mladíky,
kteří zde lopatou sypali zemi-
nu po lavičkách. Mladíci vše
uklidili, vrátili ukradenou lo-
patu a zaplatili blokovou po-
kutu za přestupek. 

■ Další zákrok se podařil měst-
ské policii při stíhání podpalo-
vačů kontejnerů, viz samostat-
ný článek.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Na Příční ulici zadržela
hlídka 5. září večer hledaného
muže, který se vyhýbal nástupu
výkonu trestu odnětí svobody.

■ Paní z Rychvaldu oznámila
11. září na služebnu, že jí něja-
ký snědý mladík odcizil z ka-
belky krabičku s penězi. Pode-
zřelého mladíka strážníci zadr-
želi podle popisu na Petřvald-
ské ulici. Ten však před zadr-
žením krabičku odhodil. Pří-
pad postoupila městská policie
Policii ČR.

■ Díky oznámení zadržela
hlídka u vozového depa ČD
26. září dva muže z Bohumína,

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

Maják městské policie

(Dokončení ze str. 1)

Svatá Hedvika Slezská má hlas
položený níže než Nepomuk -
c2. Konečně nově zavěšený
svatý Benedikt z Nursie bude
se svými 788 kilogramy vyzvá-
nět v tónu g1. Na svém těle ne-
se vzkaz: Kdykoliv uslyšíte můj
hlas, nezatvrzujte své srdce.

V sobotu 4. října v podvečer
se rozezněly všechny tři zvony

Ve věži je už i třetí, největší zvon
poprvé najednou. Lidé cítili
mravenčení až v konečcích
prstů. Po tolika letech mají za-
se své vlastní, krásné, nádher-
ně znějící zvony. V seznamu
dárců do sbírky na zvony jsou
stovky jmen občanů Starého
Bohumína a desítka firem.
Sbírka ještě není u konce, pro-
tože poslední zvon ještě není
úplně splacen. 

František KREJZEK

Zatímco v oblasti veřejného prostran-
ství, tzn. na zlepšení prostředí v zóně, mů-
že žádat o podporu na realizaci jen město,
v oblasti regenerace bytových domů jsou
oprávněnými žadateli všichni vlastníci,
tzn. nejen město, ale i např. bytová druž-
stva či společenství vlastníků jednotek. 

Zóna, ve které chce město realizovat
svůj IPRM, je vymezena jako poměrně
velké území. Prakticky zahrnuje celý Nový
Bohumín, mimo oblast za parkem Petra
Bezruče. Hranice zóny tvoří železárenský
most, nádraží, ulice Koperníkova, Janáč-
kova, část Nerudovy ulice, Mírová, Osvobo-
ditelů, Jateční a Okružní. Částečně zóna

zasahuje i do městské části Pudlov (ulice
Jeremenkova, Drátovenská, Trnková).

Pro vlastníky bytových domů může být
dotace z tohoto programu zajímavá zejmé-
na tím, že mohou získat 50 % výdajů na
zrealizované akce, např. zateplení domů,
výměnu oken a dveří ve fasádě, sanaci zá-
kladů, výměnu rozvodů tepla, plynu a vo-
dy, modernizaci výtahů, výměnu či mo-
dernizaci lodžií a balkonů včetně zábradlí
aj. Podmínkou je provedení úprav nejpo-
zději do roku 2013 (vyúčtování dotace nej-
později do roku 2015).

Možnost získání dotace je podmíněna
schválením IPRM Bohumína Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR. Jednotlivé
projekty majitelů bytových domů v případě
schválení IPRM budou posuzovány na zá-
kladě kontinuálních vyhlašovaných výzev
k předkládání projektů, přičemž žadatel
bude muset dodržet všechny závazné pod-
mínky stanovené metodickými příručkami
Integrovaného operačního programu, 
zejména příručky pro žadatele a příjemce
pro oblast Intervence 5.2. Mimo jiné 
žadatel bude moci vyhlásit výběrové řízení
na dodavatele stavebních prací se souhla-
sem Centra pro regionální rozvoj.

Zájemci z řad vlastníků bytových domů
se mohou informovat na městském úřadě,
stavebním odboru nebo na internetových
stránkách města (www.mesto-bohumin.cz,
sekce »o městě / integrovaný plán rozvoje«).

Věra VZATKOVÁ, 
stavební odbor

Nový strategický dokument města Bohumína

př ipravuje  se

Město připravuje strategický dokument - Integrovaný plán rozvoje města (IPRM),
který je nezbytný pro získání podpory z EU v rámci Integrovaného operačního pro-
gramu. V našem případě se jedná o podporu pro města od 20 tisíc obyvatel se spod-
ní hranicí 2 miliony euro, která je zaměřena na revitalizaci veřejného prostranství 
a zlepšení kvality života v oblasti bydlení, tzn. regeneraci bytových domů. Doku-
ment zahrnuje soubor akcí realizovaných ve vymezené zóně.

»Hasiči nás 
v úterý večer u-
pozornili na tři
požáry kontejnerů v lokalitě tří 
ulic v centru, a to Nerudova, Mí-
rová a Čáslavská. Naše hlídky
proto začaly okamžitě uvedenou
lokalitu monitorovat. V oblasti
jsme zahlédli dva podezřelé mla-
díky, které jsme začali zpovzdálí
sledovat. Použili jsme přitom i náš
kamerový systém. Za bývalou ko-
telnou na Čáslavské ulici pak
muži zapálili i čtvrtý kontejner.

Po tomto činu
jsme pak oba dva
zadrželi a pří-

pad předali k dořešení republiko-
vé policii,« uvedl ředitel měst-
ské policie Karel Vach. 

Pachatelům ve věku 26 a 27
let pak policisté po několika
hodinách prokázali založení
všech čtyř požárů kontejnerů.
Mužům hrozí obvinění z trest-
ného činu poškozování cizí vě-
ci a až 1 rok vězení. 

Lucie BALCAROVÁ

Podpalovači kontejnerů dopadeni
Naši strážníci opět bodovali. Podařilo se jim dopadnout

dvojici mladých mužů, kteří v úterý 23. září večer podpálili
čtyři tisícilitrové kontejnery na odpad. Škoda, která kvůli pla-
menům vznikla, je 28 tisíc korun.

sta lo  se

Do infocentra opět jen ve všední dny
Letní turistická sezóna skončila a společně s ní opoustilo svůj

letní provozní režim také informační centrum, které funguje 
v budově městského úřadu na Masarykově ulici. Od pondělí 29.
září je v provozu opět pouze ve všední dny. »O sobotách jsme info-
centrum během letní turistické sezóny otevřeli vůbec poprvé. Dopoledne
si sem lidé mohli přijít vyzvednout například dopis, který jim poslali 
úředníci, ale vrátil se na radnici pro nezastižení adresáta. Sobotním pro-
vozem jsme plnili podmínku stanovenou Českou centrálou cestovního
ruchu, Czechtourism, pro používání označení oficiálního turistického
informačního centra,« říká vedoucí organizačního odboru Lumír
Macura s tím, že infocentrum bylo vždy v první polovině víkendu
otevřeno od června do poslední zářijové soboty. Od října je info-
centrum otevřeno v pondělí a ve středu od 7.30 do 17 hodin, 
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.30 do 13.30 hodin. 

Lukáš KANIA
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Žáci skřečoňské základní
škole mají k jazykům blízko,
vždyť některému ze tří jazyků
se tady učí 226 dětí z celkové-
ho počtu 235 žáků školy. Pro-
to se nesmíte divit, že na Ev-
ropský den jazyků, který při-
padl letos na sobotu 26. září,
se v pátek, den předem, celá
škola sešla v tělocvičně a děti
předváděly svým spolužá-
kům, jak cizí řeč zvládají.

Pro prezentaci si připravily
krátké vstupy všechny třídy,
od první po devátou. Bylo tady
možno slyšet nejen jazyky, kte-
ré se zde vyučují, tedy angličti-
nu, němčinu a ruštinu. Zpíva-
lo se polsky, vykládaly se slo-
venské vtipy a zazněla i rom-
ština. Také francouzština si na-
šla mezi dětmi příznivce, a tak
se s lehkou nadsázkou dalo
konstatovat, že na Základní
škole v Skřečoni byl hotový 
jazykový Babylon.

»Angličtinu se nepovinně učí 
v první a druhé třídě téměř všech-

ny děti. Od třetí třídy je jeden cizí
jazyk povinný, je to angličtina.
Sedmáci si přiberou ještě druhý
cizí jazyk, kterým je němčina ne-
bo ruština jako volitelný předmět.
V posledních dvou ročnících je

ještě napůl angličtina a němči-
na,« upřesnila ředitelka školy
Marie Valuštíková. 

Takže žáci, kteří si vybrali
k angličtině v sedmé třídě ruš-
tinu, se v osmé a deváté k to-

mu učí ještě třetí cizí jazyk -
němčinu. Kromě této výuky
jsou na škole ještě pro zájemce
z druhého stupně otevřeny
kroužky němčiny a angličtiny.

František KREJZEK

Skřečoňští žáci mluví mnoha jazyky

V anglicky hrané pohádce O dvanácti měsíčkách nechyběly ani kostýmy a rekvizity. Foto: František Krejzek

Žáci školy v Záblatí děkují Miroslavu Klenkovi a pracovníkům
ředitelství Lesů České republiky za odpoledne plné zajímavých
her a soutěží, které bylo završeno přenocováním v hájence v Zá-
blatí. Pro 21 žáků třetí až páté třídy naší školy byl 18. září připravený
program v hájence a v jejím okolí. O jídlo se starala Vanda Klen-
ková a děti ji ani na chvíli nenechaly na pochybách, zda jim chut-
nalo. Děkujeme za ojedinělou akci. žáci a učitelky ze Záblatí 

Foto: Vlasta Spratková

Děti přenocovaly v hájence

8 hodin Natura Bona: 
S námi je vám
dobře;

9 hodin Boj s nadváhou
začíná v hlavě;

10 hodin Obezita a vysoký
krevní tlak;

10.30 hodin Jóga s pohledu
fyzioterapeuta;

11.45 hodin Boj s nadváhou
pokračuje 
ve střevě;

12.45 hodin Natura Bona:
S námi je vám
dobře;

14 hodin Diabetes melitus
- cukrovka;

14.45 hodin Miss cosmetic -
regenerace;

15 hodin Pilates - zdravé
cvičení;

16 hodin Břišní tanec - 
relax v pohybu;

17 hodin Boj s nadváhou 
a výživa.

K dostání budou čaje na re-
dukci tuku v těle, vitamíny,
zdravá výživa, dietní stravová-
ní. Přij�te se podívat i vy!

(red)

K3 Bohumín chystá 
s nemocnicí Dny zdraví

Jak bojovat s obezitou? Na to vám budou odpovídat po 
celou sobotu 18. října od 8 do 18 hodin ve foyeru kina K3 
odborníci. Můžete si zde nechat změřit tlak, cukr v krvi, pod-
kožní tuk v těle, cholesterol, úrovně metabolizmu. Návštěvníci
si mohou vyslechnout přednášky:

Uzavírka Šunychelské: Dočasnou uzavírku silnice mezi Šunych-
lem a Bohumínem si vyžádají práce na stavbě posledního úseku
dálnice D47 v sobotu 11. i v neděli 12. října dopoledne.Cets bude
uzavřena vždy od 6.30 do 13 hodin. (red)
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Proč je Záblatský rybník stále vypuštěný?
Je tady další dotaz v rubri-

ce Ptejte se: Záblatský rybník
je již půl roku vypuštěný a stá-
le se nic neděje. Proč?

Informaci jsme již jednou
zveřejňovali, není ale na ško-
du si připomenout nejnovější
informace. Odpovídá Pavel
Klimovič, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a služeb:

Záblatský rybník je v užívání
Rybářství Rychvald, s. r. o. Ta-
to organizace jej využívá jako
chovný rybník a rozhodla se,
že pro další funkčnost je po-
třeba provést jeho vyčištění -
odbahnění. Na akci byl zpra-
cován projekt a Rybářství po-
žádalo Ministerstvo zeměděl-
ství o dotaci na realizaci.

Mezitím musela firma požá-
dat o několik výjimek při po-
volování zásahu, protože Zá-
blatský rybník je součástí tzv.
NATURY 2000 a je i součástí
ptačí oblasti Heřmanský stav -

Odra - Poolší. Projekt na od-
bahnění musel být doplňován,
upravován a podle poslední
informace z Rybářství Rych-
vald by již měly v těchto dnech
být vydány dvě poslední výjim-
ky podle zákona o ochraně pří-
rody a krajiny (vydává Krajský
úřad MSK a CHKO Poodří, ja-
ko orgány ochrany přírody). 

Náklady na odbahnění jsou
několikamiliónové a dotace 
z Ministerstva zemědělství je
už schválena. Odbahnění se
má realizovat ve dvou etapách
(severní a jižní část rybníka).
A jak nás informovali pracov-
níci Rybářství Rychvald, s. r. o.
pokud se již nic nezkompliku-
je, mělo by se začít letos v zimě. 

Foto: František Krejzek

Mobilní pošta a změny provozních hodin

Kam všude na území města 
zajíždí mobilní pošta?

V současné době zajiš�uje-
me službu takzvaného mobilní-
ho obslužného místa »MOM«,
a to do obcí, kde není otevřena
provozovna České pošty, s. p.
V obvodu pošty Bohumín 1 se
jedná o lokality Šunychl, kři-
žovatka U Chlebíka, čas pří-
jezdu v 10 hodin, Vrbice, par-
koviště u restaurace U Zvonu,
čas příjezdu v 10.45 hodin 
a také Věřňovice, obchod Vě-
ranka, čas příjezdu 9.30 hodin

Jak často Česká pošta poskytuje
tuto službu v Bohumíně?

Služba je poskytována den-
ně v pracovní dny prostřednic-
tvím balíkových doručovatelů.

Je tato forma přebírání zásilek
pouze dočasná nebo stálá?

Služba je nová a může se 
v průběhu času vyvíjet. Určitě
to nezáleží na poště Bohumín

1, ale na fundovaném mana-
žerském rozhodnutí centrály
České pošty, s. p. Zároveň
bych chtěl upozornit, že se ne-
jedná pouze o přebírání zási-
lek, ale je možno si podat také
poštovní poukázky nebo pří-
padně zakoupit obálky, kores-

pondenční lístky, poštovní
známky apod.

Služba však počítá s převze-
tím zásilky a podací stvrzenky
(podacího lístku) na takzva-
nou zatímní stvrzenku, kdy
doručovatel fyzicky převezme
zásilku a finanční zálohu od-
povídající předpokládané ceně
za požadované služby, a podej
zásilky se uskuteční na poště
Bohumín 1. Následující pra-
covní den zákazník obdrží na
daném místě výměnou za za-
tímní stvrzenku potvrzený ori-

Možná ani nevíte, že od 21. června funguje v Šunychlu 
a Vrbici mobilní pošta. Nelekejte se, není to náhrada za zrušení
»kamenné« pošty. Ve Vrbici, ani v Šunychlu pošta nebyla. 
Na podrobnosti fungování nové služby jsem se zeptal René
Březovjáka, vedoucího regionu severní Morava České pošty.

aktuálně

ginál podací stvrzenky (podací
lístek) a provede se doúčtová-
ní vyinkasované zálohy.

Jaké zásilky lze prostřednictvím
mobilní pošty odesílat?

Jsou to všechny listovní zá-
silky (obyčejné listovní zásil-
ky) a zapsané zásilky, jejichž
podání se stvrzuje podacím
lístkem (doporučené zásilky,
cenná psaní, cenné balíky, 
zásilky EMS a poštovní pou-
kázky).

Česká pošta přichází ještě 
s jednou změnou. Od 1. října
upravila provozní dobu na po-
bočce ve Skřečoni. V pondělí 
a ve středu prodloužila odpo-
lední provoz do 17 hodin. Cel-
ková otvírací doba se však ne-
mění a zůstává 35 hodin týd-
ně. 

Nové provozní hodiny pro
veřejnost jsou na poště v Bo-
humíně-Skřečoni následující:

po 8 - 12 13 - 17 hod.
út 8 - 12 13 - 15 hod.
st 8 - 12 13 - 17 hod.
čt 8 - 12 13 - 16 hod.
pá 8 - 12 13 - 15 hod.
so zavřeno

František KREJZEK

Vysílání T.I.K.u
přes internet 

Ptáte se: Vzhledem k po-
slednímu zdražení služeb ka-
belové televize v Bohumíně
jsem se rozhodl ukončit smlou-
vu s firmou FCA a využít na-
bídky firmy PODA na televi-
zi přes Internet (IPTV). S no-
vou službou jsem spokojen,
ovšem v její nabídce mi chy-
bí bohumínský Televizní in-
formační kanál T.I.K. Chci
se zeptat, zda by se nemohlo
město pokusit dohodnout 
s firmou PODA Ostrava o za-
řazení bohumínského pro-
gramu do její nabídky.

● Odpovídá Jiří Rozsypal z or-
ganizačního odboru radnice: Me-
zi městem Bohumínem, fir-
mou PODA, a. s. a firmou TV
Marko již byla uzavřena »troj-
dohoda o převzatém vysílání«.
Vzhledem k tomu, že TIK je
vysílán v analogové formě, ne-
ní možno získat signál 
v jakémkoli digitálním formá-
tu (DVB-T, DVB-S1, DVB-S2
či DVB-C). Zařízení na digi-
tální zpracování analogového
signálu ze studia TIKu má fir-
ma PODA již objednáno a i-
hned po jeho dodávce začne-
me s testovacím provozem vy-
sílání TIKu v IPTV Pody. Rádi
bychom začali vysílat TIK in-
ternetovou cestou do konce
roku 2008. Obrazová zpravo-
dajství, Kulaté stoly, Ptejte se,
Zastupitelstvo města a další
zajímavá videa o Bohumínu
můžete s mírným zpožděním
sledovat i na webových strán-
kách města www.mest-bohu-
min.cz => Zpravodajství =>
Videoarchiv.

ptejte  se

Novinky ve Slůněti
Pro nastávající maminky

připravilo Slůně cyklus poví-
dání s dulou Janou Jarolímo-
vou. První setkání proběhne 
v sobotu 18. října v 10 hodin.

Pro maminky je připravena
výuka »Angličtiny pro mámy«.
První seznamovací hodina je 
v pondělí 20. října v 18 hodin.
Dětem od 4 let je určeno cvi-
čení dětské jógy »Cvičíme se
zvířátky«. Informační schůzka
je ve středu 22. října v 16 ho-
din. Pro bližší informace volej-
te 604 999 147. (red)
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novinky

Studentský Community web na stránkách OKA www.gym-bohumin.cz/community

Myslím si, že o letošních
prázdninách můžeme s klidem
v duši mluvit v minulém čase.
V mém případě na ně vzpomí-
nám s hřejivým pocitem spo-
kojenosti a zároveň s jakýmsi
vzrušením, všechna má očeká-
vání se naplnila, ba byla i před-
čena. Věřím, že jste na tom se
svými zážitky podobně, ale ur-
čitě ne lépe než já…

Jak už bylo zmíněno, prázd-
niny = historie. Lze to pozo-
rovat všude, kam se člověk po-
dívá. Tak tedy první zaručený
způsob, jak poznat, že čas léta
a studentského volna »zdrhl«
daleko za hranice naší reality,
je podívat se z okna. Já sama
jsem za svůj kratinký život ta-
kový prudký rozdíl mezi teplo-
tami nezažila už dlouho. Z trič-
ka se stal naráz svetr (u zi-
momřivých zmiňme třeba ka-
bát), než bys řekl švec.

Druhá varianta jak Vás pře-
svědčit, že se léto a prázdniny
neukáží příštích devět měsíců,
je (te� si uvědomuji, že právě
tyto řádky jsou určeny pouze
studujícím) začátek školy, toho
kouzelného slůvka, jenž zní 
v uších vzdělávajících se tak libě.

Hrstka studentů našeho gym-
názia si prázdniny, zajisté s těž-
kým srdcem, prodloužila o zhru-
ba sedm dní strávených ve vzne-
šené Anglii, respektive v Lon-
dýně, a tak byla školního sho-
nu ušetřena - but only for se-

ven days. Zato te� všichni
pracují na plné otáčky, dobrá,
skoro všichni, najdou se vý-
jimky, které ovšem také mo-
hou potvrdit pravidlo.

Troufám si říci, i když nefu-
šuji do řemesla, jako je věštění
a podobně jiné »ušlechtilé«
živnosti, že nadcházející rok
přinese nějaké změny, událos-
ti, novinky a mnoho zajímavé-
ho, o čem by se dalo psát. 

Tento rok bude zlomový ur-
čitě pro maturitní ročníky. Je-
jich první zkouška dospělosti
už stojí přede dveřmi a tváří
se, že by chtěla vstoupit. Dob-
rá, nech� tedy vstoupí, ale mě-
la by si dávat pozor, aby neza-
kopla, nebo spíš abychom my
pro její zakopnutí nepřipravili
příznivé podmínky. Trochu
jsem se do toho zamotala, ale
vždy� »Mí Bohumíňáci mi ro-
zumějí!«

Co říci na závěr? Určitě nám
zůstaňte věrni, pokusíme se ze
všech sil Vás nezklamat a zpří-
jemnit Vaše chvilky něčím ze
svěžího myšlení mladých stu-
dentů.

Článek pro Vás napsala 
Petra z Community

Milí bohumínští občané (píši sice bohumínští, ale s nadějí,
že tyto noviny zaujaly pozornost nejen ,,domácích"), jsme ta-
dy opět a zase, my, redakce loni vzniklého Community webu
Gymnázia Františka Živného v Bohumíně, a máme v plánu
Vás pohltit našimi postřehy, emocemi, novinkami (jak ze svě-
ta, tak i těmi ,,našimi"), příhodami, povídkami, fejetony,
zkrátka vším tím, čím bychom Vás mohli zaujmout. 

Tak nám to zase začalo, ach jo

V prostorách Domu slu-
žeb ŽD Bohumín se 16. října
od 9 do 16 hodin uskuteční
již 4. ročník barmanské sou-
těže juniorů »Fiz-cup Junior
Bohumín 2008«.

Organizátorem soutěže je
Daspon, obecně prospěšná
společnost při Střední škole
Bohumín. Vyhlášená katego-
rie je »hot drink«, povinné slož-
ky nápoje budou Caribbien
Rum White - fa Drinksunion
a sirupy Fabbri. Každý soutěží-
cí míchá 5 porcí v časovém 
limitu 10 minut podle své
vlastní receptury. 

Partnerem a sponzorem
soutěže je mimo jiných město
Bohumín. Uvítáme podporu
soutěžících naší školy z řad 
široké veřejnosti.

Liběna ORSÁGOVÁ

Fiz-cup Junior Bohumín 2008

Předchozí ročníky barmanské soutěže byly velmi zajímavé, ten letošní
určitě nebude jiný. Přij�te taky povzbudit soutěžící. Foto: archiv školy

Do nemocnice se 
vrací pastorační péče

Křesťanské církve v Bohu-
míně po letech obnoví pas-
torační péči v naší nemocni-
ci. Dohodli se na tom jejich
zástupci s vedením zdravot-
nického zařízení. Ekumenic-
ké bohoslužby budou probí-
hat každou sobotu od 10 
hodin. První z nich se usku-
tečnila  v sobotu 4. října. 

»Bohoslužby jsou určeny pro
všechny pacienty, a� křes�any či
nekřes�any. Chceme pacienty i ro-
dinu doprovázet v nelehké životní
situaci, podpořit je na duchu, být
jim nablízku. V pořádání boho-
služeb se budeme střídat,« uvedl
vikář Slezské církve evangelic-
ké augsburského vyznání Ro-
man Brzezina. Bohoslužby bu-
dou probíhat v jídelně ošetřo-
vatelského oddělení v 1. patře.

(luk)

Podnikatelé si odpad
likvidují samostatně

Dotaz: Veřejné nádoby na
odpady (papír, plasty, sklo)
jsou určeny pouze pro lidi,
kteří v jejich bezprostřední
blízkosti bydlí, popřípadě je
mohou využívat i ostatní 
osoby nehledě na jejich byd-
liště. Jak je to s využitím
těchto nádob - kontejnerů
pro podnikatele? Mám na
mysli zejména láhve od alko-
holu a vína z hospod a res-
taurací. Mohou je tito pod-
nikatelé běžně do kontejne-
rů vhazovat nebo ne?

● Odpovídá Šárka Plutová 
z odboru životního prostředí a slu-
žeb: Nádoby na odkládání tří-
děného odpadu (sklo plasty,
papír) jsou určeny pouze pro
občany města Bohumína. Tyto
nádoby občané mohou využí-
vat bez ohledu na to, zdali ma-
jí bydliště v jejich blízkosti. To
znamená, že každý občan mů-
že využívat veškeré jmenované
kontejnery na celém území
města. Nádoby na odkládání
tříděného odpadu nejsou ur-
čeny pro podnikající subjekty.
Odpady z podnikatelské čin-
nosti si zajiš�ují podnikatelé
samostatně.

ptejte  se
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Skupina studentů u brány do parku svatého Jakuba před Buckinghamským palácem. Foto: Jan Valuštík 

Anglie pro nás už není neznámá země

Naše cesta započala v úterý 2. září večer
a postupně přes celou ČR, Německo a Ni-
zozemsko jsme se den na to dostali do Bel-
gie, kde jsme u proslulého bruselského
Atomia měli první »oficiální« zastávku.
Autobus naplněný studenty druhého až
čtvrtého ročníku vyššího gymnázia poté
»zakotvil« ve Francii a noc jsme strávili 
v hotelu v Dunkerque, odkud jsme brzy rá-
no vyrazili vstříc trajektu. Ten nás někdy až
příliš houpavě dovezl po trase Calais - Do-
ver k anglickým břehům. 4. září dopoledne
jsme tak konečně byli v Anglii a těšili se na
první ostrovní zastávku.

Tou bylo středověké město Canterbury
se svou krásnou katedrálou. Pak už nás če-
kal Londýn a hned jsme nemohli odolat
obligátním fotkám s jednou nohou na zá-
padní a druhou na východní polokouli.
Naším prvním zastavením v hlavním městě
Spojeného království byl totiž Greenwich,
potažmo greenwichský park s královskou
observatoří a notoricky známým nultým

poledníkem. Ten den jsme se prošli i po
nádherném Tower Bridge a užili si ještě
jednu katedrálu, tentokrát tu svatého Pav-
la (je z ní mimochodem úžasný výhled do
všech stran, pokud zvládnete vyšlapat po-
řádnou porci schodů). Večer jsme se ubyto-
vali už v londýnském hotelu a nabírali síly
na další den.

To jsme se alespoň zvenku podívali na
Eton College, tedy elitní chlapeckou kolej-
ní školu, na níž studovali i princové Harry
a William či 10 anglických premiérů. Ná-
sledující (a nedaleký) Windsor Castle byl
první a také jediný hrad, který jsme navští-
vili. Celé odpoledne jsme pak měli na vy-
čerpávající prohlídku Natural History Mu-
seum.

Následujícího dne jsme autobusem vyjeli
k dalšímu městečku, a to Salisbury. Po ces-
tě ke slavné katedrále jsme na chvíli zasta-

Gymnázium Františka Živného uspořádalo počátkem nového školního roku zá-
jezd do Anglie. My, studenti, jsme tak měli možnost poznat krásy země, jejímuž jazy-
ku se ve většině případů věnujeme už od prvního stupně základní školy.

zápisky z  cest

vili u normanského hradiště Old Sarum,
kde jsme se taky mimo jiné pokochali vý-
hledem na nádherný anglický venkov. Poté
nás dopoledne čekala už jen katedrála 
a město samotné. V odpoledních hodinách
jsme se za vydatného deště vydali ke Stone-
hengi. Po úspěšném vlhkém kolečku kolem
»kamenů« jsme nasedli opět do autobusu 
a jeli zpět do hotelu.

Poslední den nás čekala procházka nej-
slavnějšími místy Londýna. Začínajíc u Lon-
don Eye jsme překročili Temži směrem 
k Big Benu a House of Parliament. Po malé
zastávce u Wesminster Abbey nás čekala
Downing Street 10, Whitehall a procházka
St. James's Parkem. Následovala zastávka 
u Buckinghamského paláce, od kterého
jsme vyrazili směrem přes Leicester Square
k Picadilly Circus a Soho. Trafalgar Square
se stalo naší poslední zastávkou v centrál-
ním Londýně. V 18 hodin místního času
jsme plni nostalgie a nových přátelství vy-
razili směrem k domovu. Návštěvy Anglie
jsme rozhodně nemohli litovat. See you
soon, England!

Michael ROJ a Jan NEVYJEL

Vůbec poprvé se v Moravskos-
lezském kraji - v Ostravě, na Slez-
skoostravském hradě představí 
výstava National Geographic.

Expozice představuje výběr nejlep-
ších fotografií divoké přírody černé-
ho kontinentu od špičkových autorů
National Geographic. Fotografie do-
plňuje série padesáti fotografických
obrazů ze života pozoruhodných
kmenů žijících v nepřístupném údolí
etiopské řeky Omo. 

Bohatá fotografická část výstavy je
doplněna ještě ukázkami africké fló-
ry i fauny a stálou projekcí atraktiv-

ního filmového dokumentu. Atmo-
sféru výstavy dokresluje autentická
africká hudba a zvuky i působivá in-
stalace na přírodní materiály. Poprvé
se v Ostravě také představí přímo na
výstavě kolekce unikátních kamen-
ných soch z kolébky vyhledávaného
lidového sochařství v Zimbabwe.

Výstava National Geographic Afri-
ka - divočina v srdci potrvá do 30. lis-
topadu, denně mimo pondělí od 10
do 18 hodin, vstupné 60 Kč plné a 40
Kč snížené platí i jako vstupné do ce-
lého hradu. Další informace najdete
na webu www.divocinavsrdci.cz (red)

Výstava National Geographic Afrika - divočina v srdci 

Foto: internet
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Irena Chřibková, varhanice baziliky
sv. Jakuba v Praze a Pavel Kozel, 
sólista ND Moravskoslezského 
na koncertě ve starobohumínském
kostele. Foto: František Krejzek

Starobylé chrámové varhany kostela Narození Panny Marie
ve Starém Bohumíně z roku 1899 zažily 4. října koncert titulár-
ní varhanice baziliky sv. Jakuba St. v Praze Ireny Chřibkové.

Její hudba měla několik po-
slání. Zazněla jako poděkování
všem, kdo se zúčastnili finanč-

ní sbírky, která umožnila znovu
pořídit tři věžní zvony do farního
kostela Narození Panny Marie

Irena Chřibková svým koncertem rozezn

Čtrnáct dnů trvající projekt 
na podporu sociálních slu-
žeb zasáhl všechny věkové
skupiny ve městě. Od nej-
menších dětí, až po senio-

ry. V průběhu dvou týdnů
se do prezentace zapojily 

organizace, které přispívají
svou činností k podpoře plnohodnotného života
všech skupin postižených občanů, dětí, seniorů,
ale také lidí s problémy v běžném životě.

Projekt, podle organizátorů, naplnil očekávaný 
efekt a seznámil každého, kdo o to projevil zájem, 
s možnostmi našeho města v oblasti sociální pomoci
potřebným.

»Veletrhem« nabídek se stal prvního října Den
sociálních služeb, který do foyeru a sálu kina K3
přilákal stovky návštěvníků. Paní na vozíčku z Do-
mova Jistoty, která zde byla před lety šatnářkou, se
těšila, že opět vidí své kino po třiceti letech a navíc
ve výborném stavu po rekonstrukci.

Mnozí přišli v předstihu pro informace, jaké jsou
možnosti péče o starší občany v sociálních zaříze-
ních, nebo se zajímali o nabídky pečovatelské služ-

by. Jiní zase byli př
řešení svých probl
álním poradenství
vor dokumentuje
kterou organizátoř
za vozíčkem, na ně
a te� si můžeme zaj
hezky začal.«

V sále kina divá
níci, který předsta
ve městě. 

Ale nejen Den
Další pořady a ak
v Klubu důchodců
a zejména v Salón
projektu vybrali z
našel každý host ně
Programy doprov
cujících pohledy d
užívají.

Dobrý počin n
slíbili připravovat
doročně. Letošní 
na další vylepšen
samotných.

Sociální program nabídl služby všem věkovým 
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Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi)
Příroda kolem nás - pavouci Bohumína (31)

Exoticky zbarvený křižák pruhovaný je zástupcem převáž-
ně subtropického rodu Argiope. V Evropě se objevil nejdříve
ve Středomoří a během minulého století se díky své ekologic-
ké přizpůsobivosti rozšířil po celé Evropě.

pavouka nalézt od července
do září na řadě bezlesých loka-
lit i v dalších městských čás-
tech. Podle pruhovaného za-
dečku ho Němci nazývají
»Zebraspinne« a Poláci »tyg-
rzyk paskowany«.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

V Česku byl nalezen poprvé
v roce 1969. Jeho expanze u nás
proběhla překvapivě rychle.
Mlá�ata křižáků pruhovaných
mohou totiž pomocí vláken 
a příznivého větru překonat
velké vzdálenosti a na vhod-
ném stanovišti založit novou
populaci. V současné době 
u nás tento pavouk osídluje
rozmanité otevřené a nezastí-
něné lokality od nížin až do
950 m n. m. 

Součástí jeho sítí je stabili-
mentum - zvláštní útvar, který
tvoří široké, klikaté a bílé pá-
sy, vylučované najednou vel-

kým množstvím snovacích žláz.
Pavouci nanášejí pruh stabili-
menta svisle přes střed sítě.
Dříve se soudilo, že si takto
zpevňují sítě. Další z hypotéz
předpokládala, že jde o výstraž-
né znamení, jehož účelem je 
ochránit sí� před poškozením
predátory. V současné době
převládá názor, že stabilimen-
tum slouží nejspíše k ukrývání
křižáků před jejich nepřáteli.

V Bohumíně jsem prvního
křižáka pruhovaného nalezl 
v roce 2002 v hraničních me-
andrech Odry. Nyní můžeme
tohoto nádherně zbarveného

ve Starém Bohumíně. Oslavila
750. výročí farnosti a oživila
poprvé hlasy všech tří zvonů ve
věži nad hlavami posluchačů.

V programu vystoupil spolu 
s Irenou Chřibkovou barytonis-
ta Národního divadla Morav-
skoslezského v Ostravě Pavel
Kozel a Bohumínské žes�ové
kvarteto doplnilo varhanní kon-
cert průřezem svého repertoáru.
Hezký hudební zážitek doplnilo
Videostudio Marko velkoploš-
ným obrazem účinkujících a e-
fektním překvapením pro zapl-
něný chrám - živým obrazem pr-
vého zvonění všech tří zvonů.

»Varhanice Irena Chřibková již
úspěšně koncertovala nejenom ve
všech zemích Evropy, ale také na-
př. v Japonsku, Rusku a Spoje-
ných státech amerických. Mezi její
největší počiny na domácí půdě
bezesporu patří to, že v roce 1996
se jí podařil při bazilice sv. Jakuba
v Praze založit a uvést do života
Mezinárodní varhanní festival,«
uvedla Alena Krobotová z ob-
čanského sdružení Přátel bo-
humínské historie.

Jan F. TEISTER

něla zvony

řekvapeni, že zde nalezli možnosti
lémových životních situací v soci-
í. Nechtěně odposlechnutý rozho-
e úspěšnost velkého kusu práce,
ři na přípravě odvedli. Paní stojící
ěmž seděl muž, povídá: »Františku,
jet na štamprličku, když ten den tak

áci sledovali videopořad Návštěv-
avoval základní pilíře sociální péče

n sociálních služeb byl zajímavý.
kce následovaly s denní periodou 
ů (Den seniorů a jejich olympiáda)
nu Maryška, který si organizátoři
za hlavní stan. V podvečery tady
ěco zajímavého pro své obohacení.
vázela výstava fotografií zachy-
do života těch, kteří již služby vy-

nebude posledním, organizátoři 
t »veletrh« sociálních služeb kaž-
nultý ročník jim poskytl náměty

ní nejen prezentace, ale i služeb 

Text a foto: František KREJZEK

kategoriím

Děti odhalily příčinu ztroskotání letadla

V týdnu od 22. do 26. září se žáci šestých ročníků Základní
školy a Mateřské školy na tř. Dr. E. Beneše zúčastnili adaptační-
ho pobytu. Společně se svými třídními učitelkami se vydali do
Horní Lomné, kde je čekala spousta nástrah a překvapení.

Během jediného dne se stali
tajnými agenty, jejichž úkolem
bylo odhalit příčinu ztroskotání
letadla. Přestože se jim v tros-
kách letadla nepodařilo nalézt

tzv. černou skříňku, získali dů-
ležité informace o jeho pádu.
Společnými silami například
objevili a poté likvidovali ne-
známou zelenou hmotu, která

je ohrožovala. V průběhu týdne
plnili spoustu úkolů, hráli hry 
a soutěžili. Všechny výsledky
byly pečlivě zapisovány a hod-
noceny a jednotlivé skupiny dětí
tak získávaly »peníze« pro svůj
tým. Odměnou jim byl závěreč-
ný vstup do »kasína«, kde moh-
ly své nastřádané peníze utratit.

(Pokračování na str. 12)

Simulace vyproš�ování zraněných z havarovaného letadla. Foto: archiv školy



Relaxační dopoledne pro všechny na
vás čeká 25. října od 9 hodin ve Sport-

centru Bohumín.

● V 9 hodin to bude Pilates - posílení 
a protažení svalů s Petrou Brisudovou.

● Od 10 hodin Fit ball - cvičení na velkých mí-
čích vedené Evou Sikorovou.

● V 11 hodin začíná Power jóga - formatické
cvičení, které předcvičuje Jana Wilczková.

Vstupenky v ceně 130 korun jsou již v prodeji na recepci
Sportcentra Bohumín a ve cvičebních hodinách. Kapacita
cvičících je 30 míst. Další informace získáte u Ivety Dendiso-
vé, tel.: 608 333 771, www.aerobikbohumin.net. (red)
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Bohumínští atleti tvoří v české reprezentaci špičku. Zleva Martin Perutka, Ondřej Chylek, Michal Stuchlík 
a Karel Hasník, trenér atletů. Na fotografii chybí ještě úspěšný Lukáš Halaj. Foto: František Krejzek

V Olomouci se 21. září 
uskutečnilo mezistátní utkání
žáků Česká republika - Slo-
vensko. V "A" družstvu Čes-
kou republiku reprezentova-
li ve skoku o tyči Michal
Stuchlík (1. místo) a Ondřej
Chylek v chůzi na 3000 m (3.
místo). 

Lukáš Halaj, který v druž-
stvech hostoval za TJ Sokol
Opava, startoval v juniorské
reprezentační sestavě na Ev-
ropském poháru ve Francii 
v Rennes. Úspěšně tam běžel
800 m a ve štafetě 4x400 m.

A konečně na Mistrovství
Moravy a Slezska mladších žá-
ků, které proběhlo 28. září 
v Brně (Mistrovství ČR se 
v této kategorii ještě nekoná),
získal zlatou medaili za 1. mís-
to v běhu na 300 m Martin Pe-
rutka a týž závodník také stří-
brnou medaili za 2. místo v bě-
hu na 60 m překážek v osob-
ním rekordu časem 9,66 s.

Děkujeme všem atletům 
i jejich trenérům za kvalitní

Našim mladým atletům se opět dařilo

reprezentaci atletického klubu
a města Bohumína.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda AK Bohumín

Přij�te si »protáhnout kostru«

Celková ekologická investi-
ce do moderního systému vy-
tápění byla zahájena v lednu
2006 a přišla na zhruba 235
milionů korun. Kromě vytápě-
ní umožní nový systém také
využívat páru k technologic-
kým účelům nebo k ohřevu
vody. Výstavba dvou nových
parních uhelných kotlů, a to
na místě zbouraných starých,

ŽDB Group má čistší vytápění

Veřejná výzva
Tajemník Městského úřadu v Rychvaldě vyhlašuje veřej-

nou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovního
místa úředníka odboru výstavby a ŽP.

Druh práce: referent státní správy a samosprávy - majetková
správa, územní plánování a stavební řád. Místo výkonu práce:
Rychvald. Přihlášku, včetně příloh je nutno podat na adresu
Město Rychvald, Orlovská 678, 735 32 Rychvald do 15.10.
2008. Bližší informace na www.rychvald.cz, ikona »úřední deska«
nebo na tel. čísle 596 546 736.

(Dokončení ze str. 11)
Děti se tak formou hry učily

pracovat v týmu, rozdělit si ro-
le, nést zodpovědnost za celou
skupinu a prokázaly také
spoustu odvahy a schopnosti
zvládat i krizové situace.

Adaptační pobyty spojené 
s tématikou vzájemných vzta-
hů, komunikace a týmové spo-
lupráce pro naši školu nejsou

Děti odhalily příčinu
ztroskotání letadla

novinkou. Již třetím rokem
spolupracujeme s psycholo-
gem, který tvoří a zajiš�uje
program šitý dětem na míru.
Díky těmto pobytům se nám
daří naplňovat i jeden z cílů
Školy podporující zdraví, a pro-
to je naší snahou tuto spolu-
práci nadále prohlubovat.

Stanislava KRPCOVÁ, 
třídní učitelka 6.A

Obyvatelé Bohumína budou žít v čistším prostředí. Akcio-
vá společnost ŽDB GROUP totiž přechází na ekologičtější vy-
tápění, když komplexně zmodernizovala systém vytápění 
a zrekonstruovala zastaralou kotelnu.

přišla celkem na 75 milionů

korun. Výstavba lokálních ply-

nových kotelen a osazení hal

infrazářiči na dalších 150 mili-

onů korun. 

Díky automatizaci uhelných

kotlů došlo také k úsporám 16

zaměstnanců, kteří byli přesu-

nuti na jiné pracoviště závodu. 

Tomáš ŽELAZKO



Práce pro město Bohumín 
se stala mou školou života. 
Za 14 let působení na radnici 
za námi nezůstaly prázdné 
sliby a slova, ale hmatatelné 
výsledky zřetelné na první 
pohled. Své zkušenosti 
chci uplatnit i v regionu.

Mgr. Věra PALKOVÁ
místostarostka Bohumína
Kandiduje do krajského zastupitelstva na 8. místě kandi-
dátní listiny ČSSD. PŘIJĎTE JI PODPOŘIT. Je důležité mít
svého krajského zastupitele, který POMÁHÁ MĚSTU. 

Volbou kandidátů KSČM
1. Máte jistotu, že nezradí

své volební závazky a doloží je
skutky.

2. Zabráníte zhoršování do-
stupnosti a rozsahu zdravotní
péče, omezování lékařské služ-
by první pomoci a transforma-
ci krajských nemocnic na akci-
ové společnosti.

3. Zajistíte dostatečný vliv
na rozvoj sociálních služeb pro
seniory a zdravotně znevýhod-
něné spoluobčany.

4. Docílíte větší podpory ob-
čanské společnosti prostřed-
nictvím neziskového sektoru.

5. Máte jistotu, že budeme
prosazovat trvale udržitelný

rozvoj v oblasti životního pro-
středí.

6. Podpoříte prosazování
kvalitnější dopravní obslužnos-
ti a dostupnosti Moravskoslez-
ského kraje a jeho oblastí.

7. Podpoříte snahu KSČM 
o racionalizaci a efektivnost vý-
konu státní správy, zvýšení její
profesionality a odstranění by-
rokratických přístupů při jed-
nání s občany a organizacemi.

8. Budete si jisti, že finanční
prostředky z fondů Evropské
unie budou využity řádně,
promyšleně a bez korupčních
skandálů.

9. Podpoříte náš striktní po-

žadavek bezplatného školství.
10. Podpoříte naši snahu 

o bezpečný domov a ulice. 
V zastupitelstvu kraje budeme
podporovat všechna opatření
vedoucí ke snižování krimina-

lity, k ochraně veřejného 
pořádku a dalšímu rozvoji 
Integrovaného záchranného
systému.

+1 Komunistická strana
Čech a Moravy je připravena 
k povolební spolupráci se vše-
mi subjekty, které dostanou
důvěru ve volbách a které bu-
dou ochotny pracovat v zájmu
obyvatel nejen ve městech, ale
i v těch nejmenších a nejvzdá-
lenějších obcích Moravsko-
slezského kraje.

K prosazení těchto našich
záměrů a závazků potřebuje-
me také Váš volební hlas.

Jiří STRNAD,
předseda MěV KSČM
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KAŽDÉ VOLBY JSOU DŮLEŽITÉ!

pol i t ika

PŘIJĎTE K VOLBÁM ŘÍCI NE
Topolánkům, Julínkům, Langrům,
Tlustým a jejich způsobům vládnutí, 
experimentům na nás občanech!

Říkají nám: Volíme hejtmana, 
ne premiéra. NEVĚŘME JIM! Hejtmani
jsou součástí vedení ODS. HLASOVALI
PRO VLÁDNÍ KROKY!

Sám 1. místopředseda ODS Pavel Bém
prohlásil: SEDM HEJTMANŮ 
A TOPOLÁNEK MŮŽE ŽÍT ...

ZABRAŇME TOMU!

10+1 důvod 
proč VOLIT KSČM

»Jiné strany přirovnávají náš kraj k domovu vždy jen pár měsíců před volbami. 
KSČM usiluje o to, aby se zde jeho obyvatelé cítili jako doma také po volbách.«

VOLTE KANDIDÁTY KSČM
volte J I S T O T U

NEZŮSTAŇME TENTOKRÁT DOMA. PŘIJĎME VŠICHNI K VOLBÁM

17. a 18 ří jen - DEN VOLEB, ČAS ZMĚNY A NADĚJE



roce. Re-
kordním byl rok 2006 s inves-
ticemi v hodnotě 54 miliard
korun, kde rozhodujících 30
miliard připadalo na automo-
bilku Hyundai. Vrchol přílivu
výrobních investic je zřejmě již
za námi, těžiště podnikání se
nyní přesouvá od výroby k vý-
zkumu, vývoji a službám. Ino-
vativní výroby a služby jsou už
na třetím místě, hned za auto-
mobilovým průmyslem a stro-
jírenstvím, na oborovém žeb-
říčku nejčetnějších zahranič-
ních investic v našem kraji.
Právě te� se naplno ukazuje,
jaký je skutečný potenciál 
našeho kraje. Že to není jen re-
gion dolů a hutí, ale že je to
místo rychlého průmyslového

rozvoje, které láká investory.
Svoji roli jistě má krajská stra-
tegie i krajští politici, kteří roz-
voj regionu podporují, ale za
úspěchem jsou i vlastní obyvate-
lé kraje. Neutekli, nerezigno-
vali, uspěli v nových zaměst-
náních, často v nadnárodních
firmách, postavili si své vlastní
podnikání, dokázali přečkat 
útlum průmyslu a jsou hrdi na
svůj kraj. Několikaleté úsilí 
a vůle ke změně se vyplácí.
Domnívám se, že díky součas-
nému boomu se Moravsko-
slezský kraj dostane na špičku
v oblasti technologií, lidských
zdrojů, dále se zlepší nabídka
služeb a rozvine se potřebná
infrastruktura. Jsem optimis-
ta. I když se s nadsázkou říká,
že optimismus je nedostatek
informací, tak v případě naše-
ho kraje to určitě neplatí. 

Rád bych dále pokračoval
v dynamickém rozvoji našeho
kraje, s důrazem na menší 
a střední podnikatele - na vy-
tváření základních podmínek

pro podnikání, tedy do průmys-
lových zón a do oživení lokalit
brownfields - pozemků, kde
průmyslová výroba historicky
byla a kde může vzniknout
vhodný prostor pro nové pod-
nikání. Chci dále rozšiřovat
možnosti pro obce a podnika-
tele, aby pro svůj růst a rozvoj
mohli čerpat peníze z Evrop-
ských fondů ve formě dotací 
a grantů, které jsou, se souhla-
sem a podporou Evropské u-
nie, určeny pro rozvoj života-
schopných projektů. Příkla-
dem může být i bohumínský
penzion Ve věži, který se stal 
i díky krajské podpoře hrdou
dominantou našeho města. Tak
jako jsme za kraj dokázali při-
nutit stát, aby urychlil dostav-
bu dálnice D47, chceme pokra-
čovat v tlaku na dobudování
dalších komunikací - konkrét-
ně v Bohumíně všichni vidíme,
jak se zásadním způsobem mě-
ní sí� dopravní cest, navazují-
cích na D47, a to jak mezi
městskými částmi Bohumína,
tak do sousedních obcí. (red)
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Zeptali jsme se, čím chce ja-
ko potenciální člen krajského
zastupitelstva přispět k rozvoji
kraje a k rozvoji našeho města
a co z programu ODS je pro
kraj a naše město podle něj
nejpotřebnější:

Úvodem bych chtěl poděko-
vat všem voličům, že jsem měl
možnost díky jejich hlasům být
v uplynulých čtyřech letech
součástí skvělého, fungujícího
týmu vedení našeho kraje; dou-
fám, že jejich důvěru a očeká-
vání jsme nezklamali. Náš kraj
zažil po roce 2004 největší růst
přízně investorů, kdy poprvé
přilákal nadprůměrný podíl
všech investičních projektů 
agentury CzechInvest v ČR, 
úspěšně dokončených v daném

Bohumínští kandidáti voleb do krajského
zastupitelstva měli v našich novinách mož-
nost krátce se představit a odpovědět na o-
tázku. Za ODS reagoval na naši otázku Pavel
Drobil, stávající náměstek hejtmana Morav-
skoslezského kraje pro ekonomický rozvoj,
územní plánování a evropské struktury.

Chci pokračovat v rozvoji našeho kraje

Rozhoduje realita kolem nás, ne letáky

Od komu-
nistů tak
zjiš�uji, že 
v krajských
volbách ře-

šíme jakýsi útok na poslední
sociální principy zákoníku prá-
ce, na práva zaměstnanců a od-
borů, na solidární důchodový
systém či řešit placené vysoko-
školské studium nebo účast
našich vojáků na zahraničních
misích. 

Ale ani sociální demokracie
nezůstala pozadu - máme uvě-
řit, že zruší poplatky ve zdra-
votnictví či že zastaví zdražo-
vání, nedopustí rozvrat zdra-
votnictví či že nedovolí Topo-
lánkově vládě připravit občany
o klid a jistotu. Uff! Voliči mají
jedinou jistotu - nic z těchto
témat volby do krajského za-
stupitelstva neovlivní, i kdyby
v něm seděli jen komunisté se

sociálními demokraty - kraj má
zcela odlišné kompetence!

Nedostatek krajských témat
či neznalost kompetencí krajů
bych možná těmto stranám od-
pustil, co však nemohu přejít
mlčením, jsou
lži a překruco-
vání faktů. Na-
příklad :

- že ODS má přílišný vliv na
Hradě, v Parlamentu, v krajích
či velkých městech: každý ví,
že poslanci ODS žádnou větši-
nu ve sněmovně nemají, že
president Klaus má na některé
věci jiný názor než vláda a ob-
čas vetuje zákony, pro které zá-
konodárci ODS hlasovali, že
ve vedení krajů či velkých měst
je ODS v koalici s dalšímu
partnery. Mně se naopak ne-
musí líbit, že ČSSD v bohu-
mínském zastupitelstvu i radě
má absolutní většinu, ale toto

respektuji jako reálný stav.
Rozhodli voliči!

- straší privatizací nemocnic:
ale město Bohumín je samo
vlastníkem městské nemocni-
ce, navíc na kraj byly od státu
převedeny nemocnice v hlubo-
ké finanční ztrátě, do kterých
kraj ze svého rozpočtu jen do
nákupu zdravotnických pří-
strojů investoval 100 mil. Kč,

- že krajské
školství je opo-
míjenou prio-

ritou: dosavadní vedení kraje
naopak pokládá odborné vzdě-
lávání za základ rozvoje kraje 
a prioritu pro jeho další rozvoj, 

- vášnivě kritizují transfor-
maci nemocnic na akciové spo-
lečnosti: ale naše radnice ve-
dená ČSSD již dávno přeměni-
la naši nemocnici na a. s., aby
se nemocnice vyhnula povin-
nosti zvyšovat platy zdravot-
nickému personálu podle pra-
videl pro rozpočtové a příspěv-
kové organizace, 

- regulační poplatky ve zdra-
votnictví jsou údajně asociál-

ní: ale naše městská nemocni-
ce na nich vybrala za období 
1 - 8/2008 částku 2,5 mil. Kč,
proto také mohla zvýšit platy
zdravotnickému personálu,
aby alespoň zbrzdila odchody,
zejména zdravotních sester, 

- vysoká nezaměstnanost 
v kraji: nezaměstnanost klesla
z 16,9 % v roce 2004 na 8 % 
v roce 2008, přičemž mnohé
podniky naopak delší dobu
marně hledají kvalifikované
zaměstnance.

Věřím však, že za uplynulé
čtyři roky každý z nás mnoho-
krát hodnotil stávající vedení
kraje, že jsme všichni zazna-
menali radikální posun k lepší-
mu a nenecháme se obelhat.

Jsme nejlidnatějším krajem 
v ČR, s množstvím pracov-
ních, sportovních, kulturních 
i rekreačních možností, sku-
tečnou dobrou »adresou bu-
doucnosti«. 

Jsem pyšný na tento kraj 
a držím mu palce. 

David MARYŠKA

pol i t ika

Z předvolebních letáků jsem nabyl doj-
mu, že nás za týden nečekají volby do kraj-
ského zastupitelstva, ale nejméně povinné
referendum o další existenci ČR.
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Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 19, které vychází 

23. října, končí 15.října.

Milovala svou rodinu,
chtěla ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musela odejít.

14. října vzpomeneme

10. smutné výročí 

úmrtí naší maminky 

a babičky 

paní Evy KOPKOVÉ. 

S láskou stále vzpomínají manžel Václav,

dcery Eva, Radka a syn Tomáš 

s rodinami.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

�
10. října vzpomínáme 

10. výročí úmrtí 

našeho tatínka a dědečka 

pana Viktora PANAŠE

a 12. dubna jsme vzpomněli 

10. výročí úmrtí 

naší maminky a babičky 

paní Hedviky PANAŠOVÉ. 

S láskou vzpomínají 

dcery Slávka a Helena 

s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.
F. Hrubín

�
18. října 

si připomeneme 

10. smutné výročí 

od smrti 

pana Miroslava ŠPÁNIKA. 

Vzpomínají děti Zuzka s rodinou, 

Vierka s rodinou, syn Miroslav s rodinou,

syn Petr a manželka Viera.

Babičko drahá, 
zůstaneš s námi 

ve věčných 
vzpomínkách...

�
19. října uplyne 1 rok

vzpomínek na naši 

milovanou babičku, prababičku 

paní Alžbětu KLICHOVOU. 
Kdo jste ji měli rádi, 

vzpomeňte spolu s námi. 

Za celou rodinu vnučka Gabriela.

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

nikdy nezapomene.

12. října vzpomínáme

1. smutné výročí 

úmrtí naší drahé 

babičky, maminky 

a sestry 

paní Marie POPADIUKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

vnučky Petra a Veronika s Ros�ou.

Čas plyne,
vzpomínka zůstává.

�
10. října vzpomeneme

26. výročí úmrtí 

pana Františka SANDANÉHO. 

Zároveň bychom 15. března 2008 

oslavili jeho 80. narozeniny. 

S láskou vzpomíná manželka Anna 

s celou rodinou.

Kdo žije v srdcích 
svých milých, není mrtev,

je jen vzdálen.

10. října uplyne 

15 let od úmrtí 

naší milované 

maminky a babičky

paní Karoliny VRBÍKOVÉ. 

S láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou dcera s manželem

a vnuci s rodinami.

Člověk nezemřel, 
pokud žije

ve vzpomínkách 
svých milých.

�
8. října 

by se dožila 82 let 

paní Berta MIRGOVÁ. 

Vzpomínají manželé Magdonovi 

s dětmi a vnoučaty.

Vzpomínky - úmrtí
Čas plyne,

ale vzpomínky zůstávají.

6. října vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

paní Frídy
SCHEWCZYKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana 

s manželem, vnuk Luboš s rodinou,

vnučka Lenka s rodinou 

a vnučka Petra s pravnukem Samuelkem.

Jiří Mrázek * 1974, Bohumín-Pudlov

Emil Tomek * 1939, Bohumín

Marie Kanioková * 1930, Bohumín-

Záblatí

Zdislav Rychlik * 1937, Starý Bohumín

Marie Hasníková * 1941, Bohumín

Viktor Bonček * 1943, Bohumín

Josef Hula * 1921, Bohumín-Skřečoň

Otilie Obachová * 1919, Starý Bohumín

Jan Karvala * 1927, Starý Bohumín

Emil Číž * 1945, Bohumín-Záblatí

Vilém Eckert * 1958, Bohumín

Hedvika Pastuszková * 1924, Bohumín

Františka Ballarinová * 1915, Starý 

Bohumín

Ludmila Pokladníková * 1920, Starý 

Bohumín

Marian Rúber * 1955, Bohumín

Petr Kavulák * 1938, Bohumín

matrikářky

Naposledy 
jsme se rozloučili
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Kompletní ceník inzerce v OKU najdete 
na webu města www.mesto-bohumin.cz

R E S TAU R AC E

S O KO L OV N A
Nově zrekonstruovaná restaurace 

Sokolovna Vás zve k příjemnému posezení 
s možností obědů, večeří. 

Možnost konání rodinných oslav, 

rautů, svateb do 50 lidí. 

Nabízíme rovněž denní menu po - ne, výběr ze tří jídel.

OTEVŘENO DENNĚ po - čt 12 - 23 hodin

pá 12 - 24 hodin

so 10 - 24 hodin

ne 10 - 23 hodin

VAŘÍME SLUŠNĚ.

RESTAURACE SOKOLOVNA,
Sokolská 245, Bohumín-Záblatí

p. Martin Kern ✆774 884 901, 604 646 500

Starosta Petr Vícha předal vítězům ceny. Foto: Vladislava Hamplová

Za účasti 37 mladých ša-
chistů z Česka a Polska se 20.
září v Bohumíně uskutečnil
1. ročník mezinárodního
turnaje mládeže v rapid 
šachu O pohár Odry.

Mezi staršími chlapci zvítě-
zil Marek Týn ze Slovanu Ha-
vířov před Martinem Farga-
čem (TŽ Třinec) a svým oddí-
lovým kolegou Patrikem Mel-
zerem. Turnaj mladších žáků
vyhrál Pavel Chowaniok z Třin-
ce, jako druhý se umístil Bene-
dikt Hofírek z Lokomotivy Br-
no a třetí skončil Vít Kostka
(Slavia Orlová). 

Nejlepší dívkou v turnaji se
stala Hana Kubošová, která
zvítězila před Janou Kubošo-
vou (obě Slavia Orlová) a pol-
skou hráčkou Katarzynou
Pokrzywa (MKSz Rybnik).

Turnaj pořádalo občanské
sdružení Hraniční meandry

Odry ve spolupráci se šacho-
vým klubem Mittal Ostrava.
Záštitu nad touto akcí převzal
starosta města Bohumína a se-
nátor Petr Vícha.

Vítězové obdrželi cenu »Po-
hár Odry«, knihy o chráně-
ných územích a řadu dalších
věcných cen, které vítězům
všech kategorií předal Petr Ví-
cha. Možná, že největší cenou,
kterou si z turnaje vítězové od-
nesli, byla simultánka se sta-
rostou. O Petru Víchovi se
všeobecně ví, že je vynikajícím
šachistou, a proto mladí ša-
chisté dali do hry všechen um.
Simultánka proti devíti vítě-
zům trvala více než hodinu 
a půl. Potěšilo ocenění staros-
ty včetně poznámky, že si zase
po dlouhé době dobře zahrál
šachy. 

Jana MOLÁROVÁ, 
ŠK Mittal Ostrava 

Mezinárodní turnaj »O pohár Odry«

Jaromír Nohavica přijede
do Bohumína. Jeho sólový
recitál sestavený nejen ze
známých písní, ale i z aktuál-
ních novinek právě vydáva-
ného alba Ikarus, se bude
konat v pondělí 10. listopa-
du v sále kina K3 Bohumín
od 19 hodin. Cena vstupen-
ky je 300 korun.

Předprodej vstupenek začne
za mimořádně přísných pod-
mínek v pondělí 13. října přes-
ně v 18 hodin v prostorách K3
Bohumín.

1) Počet vstupenek na jednu
osobu je maximálně šest kusů.

2) Předprodej vstupenek na
koncert bude pouze v kině K3
Bohumín, na žádném jiném 
z distribučních míst předprodejů
nebudou vstupenky k dispozici.

3) K3 Bohumín dopředu
nepřijímá žádné objednávky
ani rezervace na vstupenky. 

4) Vstupenky nelze kupovat
na fakturu. 

5) Pro K3 Bohumín prame-
ní povinnost ve chvíli začátku

předpro-
deje mít
k dispo-
zici celou
kapacitu
sálu s vý-
jimkou
míst pro
techniky
a povin-
ných
míst pro pořadatelskou agen-
turu.

Koncert není vhodný pro
děti do 12 let. 

»Přísné podmínky stanovila u-
mělecká agentura, aby nedochá-
zelo k zvýhodňování známých,
případně aby se kolem koncertu
nerozběhl černý trh s lístky. Jsme
připraveni tyto podmínky respek-
tovat, osobně na to dohlédnu.
Prosím všechny známé i naše dob-
ré klienty, aby mě nekontaktovali
s žádostí o lístky. Pokud bych ně-
komu vyhověl, ohrozil bych tak
koncert pro celý Bohumín, což ni-
kdy neudělám,« řekl ředitel K3
Bohumín Karel Balcar. (kab)

V Bohumíně zazpívá 
Jarek Nohavica
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AB veterinární klinika pořádá
AKCI V MĚSÍCI ŘÍJNU:

20 % SLEVA NA KASTRACE PSŮ A KOČEK.

Plánovaná akce na měsíc listopad: PÉČE O ZUBY,
ultrazvukové ošetření zubního kamene. 

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

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

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

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

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

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

● 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.

● Vyměním byt 1+1 za 1+2
s balkonem, nízká zástavba, 
✆ 739 568 553.

● Pronajmu byt I. kat. v Bo-
humíně na náměstí T.G.M.,
pěkný, ✆776 627 442.

inzerce ● Vyměním st. byt 2+1 ul.
Alešova, Boh., reg. nájemné,
za 3+1 v Boh. ✆ 604 999 147.

● Prodám dr. byt 3+1 v Bo-
humíně, ul. Tovární, volný 
od listopadu. Kontakt ✆ 602
257 593.

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

● Prodám 4 obuté zim.
pneu, málo používané, roz.
165x70 R13 na Opel Corsa,
tel.: 604 136 493.

● Prodám vykrmené krů-
ty, domácí krmení, objednáv-

ky na ✆ 776 171 452.

● Prodej k památce zesnu-
lých zahajujeme od 27.10. ve

Starém Bohumíně u hřbitova -

svíčky, věnce, kytice a jiné du-

šičkové výrobky.



18 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 8  /  2 0 0 8

Pořádáte-li akci, o níž chcete informovat veřejnost, kontaktujte Martu Sztablo-
vou, knihovna K3, e-mail: knihovna-studovna@k3bohumin.cz, ✆ 596 012 203.

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

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

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 .

!!!Nově otevřeno!!!
NEHTOVÁ MODELÁŽ
● gel na přír. nehty
● manikúra (suchá, mokrá)
● P-shine (jap. manikúra 

vhodná i pro muže)

Kde? KOSMETIKA SANDRA
Kostelní 790, Bohumín

Objednávky na tel. čísle

608 856 303

VÝROBA A PRODEJ
stavebních izolací
Tel.: 777 911 654, 

596 015 712

Sklad: Lidická 219, 
Nový Bohumín

IZOLACE
KRAN-IZOL



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 9.do 23. října Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 16. - 17.10. v 19 hodin MUMIE: HROB DRAČÍ-
HO CÍSAŘE. USA, Kanada, Německo, akční, ho-
ror, dobrodružný, fantasy, český dabing,  přístup-
ný, 65 Kč.

■ 18. - 19.10. v 19 hodin MAMMA MIA! Velká
Británie, USA, přístupný, 65 Kč.

■ 19.10. v 10 hodin VALL-I. USA, český dabing,
70 Kč.

■ 23. - 24.10. v 19 hodin PAŘÍŽ. Francie, kome-
die, romantický, přístupný od 12 let, 70 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ od 1.10. Výstava - NÁVŠTĚVNÍCI. Výstava fo-
tografií tří bohumínských fotografů spojená s kul-
turním vystoupením - pohled na běžné okamžiky
života lidí ze zařízení sociálních služeb v Bohumíně
přiblíží Pepe Piechowicz, Iveta Mutinová a Eva
Rozkošová. Salón Maryška, od 17.30 hodin, 
� tel. 732 744 426, 596 092 170. 

Doprovodné akce ke Dni sociálních služeb 
v Bohumíně.
■ 9.10. v 9 hodin KRIZE NENÍ VĚČNÁ... Jak
zvládnout náročné životní situace - kontakty, in-
formace, rady - vám rádi zdarma poskytnout pra-
covníci odborných pracoviš� z Bohumína a okolí.

■ 13.10. v 17 hodin DŮSTOJNÉ STÁŘÍ. Jaké to
je žít v Domově pokojného stáří sv. Františka vám
přiblíží nejen jeho pracovníci, ale i obyvatelé. Mož-
nost získání informací o možnostech přijetí, nabíd-
ce dalších služeb a možnostech podpory a pomoci
nejen seniorům, ale i těm, kteří o ně pečují.

■ 14.10. v 14 hodin NA PROBLÉMY NEJSTE SA-
MI. Občanská poradna v Bohumíně představí své
služby a také v případě potřeby poradí, pomůže 
a podpoří.

■ 15.10. v 16.30 hodin POHLEDY ODJINUD...
Jaké to je za hranicemi při péči o lidi s handica-
pem a jaké jsou jejich hranice?

■ 16.10. v 17.30 hodin KOSTEL V MARYŠCE. Ko-
lik církví je v našem městě? V čem se liší? Jaký je
rozdíl mezi církví a sektou? Besedu povede Ro-
man Brzezina (evangelický farář) se svými hosty.

■ 21.10. od 18 do 19.30 hodin TAOISTICKÉ CVI-
ČENÍ S DÁŠOU. Večer plný taoistických cviků
pro zdraví, které jsou vhodné pro každého, kdo má
chu� zharmonizovat sám sebe, bez rozdílu věku.  

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, 
rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 17.10. v 17 hodin SLŮŇÁTKA V MARYŠCE.
Podvečer pro celou rodinku - pohádka, písničky 
a jiná překvapení.

■ 20. - 21.10. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ -
sběr. V běžné provozní době herny, oděvy dané
sezóny. Centrum Bobeš.

■ 22. - 23.10. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ -
prodej. V běžné provozní době herny, oděvy dané
sezóny. Centrum Bobeš.

■ 22.10. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ V BOBŠI.
Centrum Bobeš.

■ 25.10. v 15 hodin JÁ, MÁMA A TÁTA. Víkendo-
vé odpoledne pro celou rodinu. Centrum Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 9.10. v 16 hodin FK Bohumín - Slavia Orlová A.
UTKÁNÍ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY, hřiště FK Bo-
humín.

■ 11.10. v 10.45 hodin FK Bohumín - Vítkovice
Svinov. FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍCH
ŽÁKŮ, hřiště Faja.

■ 13. a 20.10. v 17 hodin KLUB DESKOVÝCH HER.
■ 16. a 23.10. ve 14 hodin SÍŤOVÉ HRY. Učebna
PC Domu dětí a mládeže v Bohumíně.

■ 18.10. v 10.45 hodin FK Bohumín - FC Kopřivni-
ce. FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ,
hřiště Faja.

■ 18.10. v 10 hodin BOHUMÍNSKÝ ZVONEČEK.
Taneční soutěž - sólo, duo, sál Domu dětí a mládeže.

■ 18.10. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA. Modelo-
vání - rodiče s dětmi, učebna Domu dětí a mládeže.

SPORT

■ 11.10. v 15 hodin Viktorie Bohumín - Flisník Do-
maslovice. FOTBAL - okresní přebor mužů,
předzápas Viktorie Bohumín - SK Dětmarovice -
mladší žáci - 13.15 hodin. Hřiště Viktorie Starý
Bohumín.

■ 12.10. v 15 hodin FK Bohumín - SK Moravan
Oldřišov. FOTBAL muži - krajský přebor, hřiště
FK Bohumín.

■ 19.10. v 15 hodin FK Krnov - FK Bohumín. FOT-
BAL muži - krajský přebor.
■ 12.10. v 15 hodin FK Bohumín "B" - ČSAD Haví-
řov. FOTBAL muži - okresní přebor, hřiště FK Bo-
humín.

■ 18.10. v 15 hodin TJ Petřvald - FK Bohumín "B".
FOTBAL muži - okresní přebor.

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

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 9.10. v 19 hodin SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEB-
NÍ FESTIVAL: Fraternitas Litteratorum. Kostel
Božského Srdce Páně v Bohumíně, 60 Kč.

■ 14.10. v 19 hodin ANDER Z KOŠIC. Východo-
slovenský komik a vypravěč Ander z Košic se svý-
mi vtipy a historkami, sál kina K3, vstupné v před-
prodeji 110 Kč, v den konání 130 Kč.

■ 18.10. od 8 do 17 hodin DNY ZDRAVÍ aneb
JAK BOJOVAT S OBEZITOU. Měření tuku, cho-
lesterolu, hmotnosti, ale i individuální poraden-
ství, přednášky o zdravém životním stylu a obezi-
tě či ukázky sportovních aktivit nebo výuku břiš-
ních tanců. Kino K3, vstup zdarma.

■ Do konce října SOCIÁLNÍ SLUŽBY V BOHUMÍ-
NĚ. Výstava, foyer kina, vstup zdarma.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 14.10. v 16 hodin ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ.
Čítárnička pro nejmenší aneb Čteme nejkrásnější
česká říkadla, dětské oddělení, vstup zdarma.

■ Do konce října VZPOMÍNKY BABIČKY KNI-
HOVNY. Retrospektivní výstava knih a dokumen-
tů, mapující historii knihovny v Bohumíně, malá
galerie knihovny, vstup zdarma.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 9.10. v 19 hodin a 10.10. ve 20 hodin SEZNAM-
TE SE S DAVEM. USA komedie, sci-fi, český da-
bing, přístupný, 60 Kč.

■ 10.10. v 18 hodin BEZ SEBE. Amatérský film
studentů z Frýdku-Místku, přístupný, vstupné
dobrovolné.

■ 11. - 12.10. v 19 hodin SIROTČINEC. Mexiko,
Španělsko, horor, mysteriózní, thriller, přístupný
od 12 let, 70 Kč.

■12.10. v 10 hodin LETOPISY NARNIE: Princ Kas-
pian. Velká Británie, český dabing, přístupný, 70 Kč.

■ 13.10. v 19 hodin ČERNÁ KNIHA. Filmový
klub Kloub, Nizozemí/Belgie/Německo/VB, pří-
stupný od 15 let, 45 Kč.

FESTIVAL
■ 15.10. v 18 hodin POSTEL. Česko, Němec-
ko, přístupný od 15 let, 55 Kč.

■ 15.10. ve 20 hodin SKAFANDR A MOTÝL.
Francie, přístupný od 15 let, 70 Kč.

■ 22.10. v 18 hodin PERSEPOLIS. Animova-
ný, Francie, USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 22.10. ve 20 hodin MECHANICKÝ POME-
RANČ. Velká Británie, přístupný od 15 let, 55 Kč.
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Bohumín podruhé v Guinessově knize rekordů!
Na náměstí T. G. Masaryka se v sobotu 4. října sešlo 692 návštěvníků s knihou, kteří se přišli 

mimo jiné podívat na program připravený agenturou K3 k 85. výročí založení knihovny v Bohumíně.
Tím byl překonán dosavadní rekord, který měl hodnotu 657 čtenářů a Bohumín se již podruhé zapí-
še do Guinessovy knihy českých rekordů. Prvním byl v roce 2006 rekord v nepřetržitém metání 
kotrmelců v délce 100 kilometrů a 47 metrů. (red)

Kopytovští byli na návštěvě
v partnerské Čáslavi

»Velmi nás potěšilo sdělení pana starosty (na snímku vlevo)
o záměru čáslavských radních pojmenovat v nově zrekonstru-
ovaném areálu kasáren, ze kterých jsou nyní  bytové jednotky,
jednu z ulic jménem Kopytovská. Přátele z Čáslavi jsme po-
zvali do Kopytova na oslavy vzniku hasičského sboru, které se
uskuteční v příštím roce,« řekl po návratu z návštěvy v Čá-
slavi Michal Mlynkec, který se spolu s dalšími zúčastnil
setkání s představiteli města, které po válce poskytlo Ko-
pytovu finanční a materiální pomoc. Snímek je z 19. září,
kdy Kopytovští navštívili Čáslav u příležitosti posvícení.

Text a foto: František MLYNKEC

Pudlovští slavili
s chutí 

Na oslavy tří pudlovských
výročí budou všichni ještě
dlouho vzpomínat. Organizá-
torům se podařilo připravit
vynikající atmosféru vzpomín-
kového odpoledne a pozvat 
k oslavám návštěvníky z širo-
kého okolí. A mnoho z nich si
vychutnalo hezké počasí krát-
kého babího léta a pohostin-
nost pudlovských pořadatelů.

(frk)

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Foto: Petr Zemánek

Slavíci »zpívali«
Historický román Tomáše

Mlynkece Slavíci Kamenného
mostu potěšil své čekatele. Sli-
bované čtení si návštěvníci
knihovny mohli vychutnat 2.
října v podání Květy Mlynke-
cové a autora osobně. Četli 
a vyprávěli o vzniku románu 
i o pasážích, jejichž děj se ode-
hrával v Bohumíně. (frk)


