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Historicky nejlepší výsledky Radosti

Bude Bohumín opět zastoupen v krajské radě?

Taneční soubor po nejúspěšnější soutěži ve své historii. Marco Běhal získal dvě zlaté medaile. Foto: archiv tanečního souboru Radost

Ve volbách do zastupitelstev kraje zvítězila
ČSSD na republikové úrovni ziskem  téměř
36 procent, v kraji ziskem více než 42 pro-
cent a v Bohumíně s 58,52 %. Volby v našem
městě můžeme charakterizovat těmito vý-
sledky:

● volební účast 38,48 procenta voličů

● získaná procenta prvních tří stran:
ČSSD 58,52 %, ODS 20,61 %, KSČM 13,08 %,

● místostarostka Věra Palková získala na osmém
místě kandidátky pátý nejvyšší počet prefe-
renčních hlasů sociálních demokratů v kraji. 

Celkově získala ČSSD v krajském zastupitel-
stvu 31 z 65 křesel.

(Více čtěte na str. 6)

Pietní akt 
ke vzniku ČSR

V den státního svátku
28. října si připomene-
me vznik samostatného
československého státu
v roce 1918. 

Pietní akt k 90. výročí
Československa se usku-
teční u busty T. G. Masa-
ryka v budově radnice. Od
9 hodin bude na náměstí
hrát dechovka, v 9.30 ho-
din položí zástupci měst-
ských organizací kytici 
k památníku prvního pre-
zidenta. (red)První pudlovský občan ve volební místnosti.

Foto: František Krejzek

V obrovské konkurenci se-
dmnácti států Evropy se poda-
řilo našemu souboru v bar-
vách České republiky získat

dvojnásobný titul mistra Evro-
py v sólových disciplínách 
a titul 2. vicemistr Evropy 
v show dance formation.

V konkurenci deseti špičko-
vých tanečníků zazářil jako
první Marco Běhal. S choreo-
grafií »Duše není slepá« vy-
tančil zlatou medaili. Druhé
zlato vybojovala mezi třiatřiceti
soutěžními duety show dance
choreografie »Šach-Mat« v po-

dání Lucie Novákové a Marco
Běhala. Dalším finálovým u-
místěním bylo sólo Josefa Vraš-
tila »Šoumen«, s nímž obsadil
5. místo a duet Katrin Cvine-
rové a Lucie Randisové »Sax
dance« na 7. místě.

(Pokračování na str. 3)

Tanečníci souboru Radost pod vedením Lenky Krčové se 2.
až 4. října zúčastnili oficiální mezinárodní soutěže IDO - Mist-
rovství Evropy show dance v maďarském Dunaujvaros.
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Poslední měření neodhalilo vysoké rychlosti
Na ulici Petra Cingra měři-

la městská policie v týdnu od
29. září do 3. října rychlost
projíždějících vozidel. Akci
vyvolala stížnost občanů na
nepřiměřenou rychlost aut 
v tomto úseku. 

Dopravní značka zde ome-
zuje rychlost na 30 kilometrů
v hodině. Výsledek měření
však nepotvrdil masívní poru-
šování dopravních předpisů.

Rychlost do třiceti kilomet-
rů v hodině byla zaznamenána
u 35 procent řidičů, od 31 do
40 kilometrů za hodinu namě-
řili 38 procentům řidičů, rych-
lostí běžně dodržovanou v ob-
ci, tedy 40 až 50 kilometrů za

hodinu, projelo úsekem 19
procent automobilů. Pět pro-
cent řidičů jelo po ulici Petra
Cingra padesáti až šedesátiki-

lometrovou rychlostí a pouze
2,5 procenta řidičů jela rychle-
ji než šedesátkou. Vzhledem 
k šířce vozovky by měli řidiči

respektovat dopravní značení,
které povoluje v tomto úseku
rychlost maximálně do 30 km
za hodinu. (red)

Foto: Lucie Balcarová

Lávka přes Olši 
není už jen přáním
Již v polovině listopadu bu-

deme mít vybraného zpraco-
vatele projektu na výstavbu
lávky přes Olši pro pěší a cyk-
listy. Nápad realizujeme ve spo-
lečném mezinárodním projek-
tu Máme k sobě blíž s polský-
mi Gorzycemi. Na zpracování
projektu získalo město dotaci 
z Fondu mikroprojektů Euro-
regionu Těšínské Slezsko Ope-
račního programu přeshranič-
ní spolupráce ČR - PR 2007 -
2013. Získaná částka tvoří 85
procent nákladů na pořízení
projektové dokumentace. Ta
by měla být hotova během ro-
ku 2009. Poté budou obě měs-
ta znovu žádat o finanční 
dotaci, tentokrát na vlastní 
výstavbu. Částka se bude po-
hybovat řádově v desítkách
milionů korun. S vlastní vý-
stavbou se počítá v polovině
roku 2010. 

Od nového roku bez vel-
kokapacitních kontejnerů
Jako nejméně vyhovující

systém sběru odpadů vyhod-
notil odbor životního prostře-
dí velkokapacitní kontejnery.
Od nového roku je proto zcela

O čem jednala rada města

Přibude přechod do Polska - lávka přes Olši
Na prvním podzimním jednání 3. října se sešla rada města,

v níž zasedli všichni její členové - Petr Vícha, Věra Palková, Josef
Plášil, Vilém Bannert, Vojtěch Balcárek, Igor Bruzl a Svato-
pluk Němeček. Mimo jiné byly na programu tyto záležitosti: 

nahradí stacionární a mobilní
sběrný dvůr. O zrušení stávají-
cích sedmi stanoviš� sběru ne-
tříděného odpadu rozhodla ra-
da města také v souvislosti 
s povinností třídit odpady a ve
snaze zabránit tvoření černých
skládek u přistavených kontej-
nerů. Od příštího roku zanik-
nou poslední stanoviště v Pud-
lově - ulice Vilová, v Záblatí -
sokolovna, v Nové Vsi - res-
taurace »Na Valech«, ve Vrbi-
ci - restaurace »U Zvonu«, 
v Šunychlu - mostek, v Kopy-
tově - točna a ve Skřečoni - uli-
ce 1. máje (garáže). Zachovány
budou pouze velkokapacitní
kontejnery na pěti hřbitovech.

Rozšíření stanovišť 
mobilního sběrného dvora
V souvislosti se zrušením

provozu velkokapacitních kon-
tejnerů bude od příští sezony
rozšířen počet stanoviš� mo-
bilního sběrného dvora o loka-
litu v ulici Jateční, na pro-
stranství vedle nově vybudo-
vaného parkoviště. Režim na
tomto novém stanovišti bude
stejný jako u ostatních, tedy
přistavení dvakrát ročně po
dobu čtrnácti dnů. Podrobnos-
ti najdete v tradičně vydáva-

ném ekologickém kalendáři měs-
ta, který bude distribuován do
domácností koncem roku. 

Zvýšení poplatků za odpady
Začátkem listopadu se do-

zvíme, o kolik se zvýší poplat-
ky za odvoz odpadů pro obča-
ny. Rada města uložila odboru
životního prostředí do svého
příštího zasedání (3. listopa-
du) předložit definitivní návrh
výše poplatků.

Noví členové školských rad
Po skončení tříletého obdo-

bí, po které od roku 2005 fun-
govaly na základních školách
školské rady, deleguje zřizova-
tel - město Bohumín - nové
dva členy pro každou školu na
další tříleté období. Jsou mezi
nimi členové zastupitelstva měs-
ta a komise pro výchovu a vzdě-
lávání. Školské rady jsou šesti-
členné, dva další členy jmenu-
je škola z řad pedagogů a dva
jsou jmenováni z řad rodičů.
Prostřednictvím rady se veřej-
nost podílí na správě školy.

Přes Starý Bohumín 
přímo do Chalupek
O další dotaci z Operačního

programu přeshraniční spolu-
práce Česko-Polsko pro obdo-
bí 2007 - 2013 žádá v těchto
dnech město na projekt »Na-

pojení historické části města Bo-
humína na obec Chalupki - za-
jištění dopravní dostupnosti vy-
budováním komunikace a chod-
níků«. Výstavba by mohla
proběhnout již v příštím roce.

Výpovědi neplatičům
Na návrh majetkového od-

boru rozhodla rada o výpovědi
z nájmu bytu z důvodů nepla-
cení nájmu u třinácti nájemní-
ků, jejichž společný dluh dosá-
hl celkové výše více než 85 ti-
síc korun. Odbor má neplatiče
pod kontrolou a již při dluhu
přesahujícím tříměsíční splát-
ku nájemného a záloh na služ-
by je nekompromisně přistu-
pováno k výpovědi. Pomocná
ruka je však podána těm, kteří
svou momentální finanční kri-
zi chtějí ve spolupráci s majet-
kovým odborem řešit a sepíší
uznání dluhu a dodržují splát-
kový kalendář.

Další byty k licitaci
Rada města vyšla vstříc do-

poručení bytové komise a vy-
členila další z městských do-
mů, v nichž mohou zájemci
získat byt licitací. Jedná se 
o dům číslo 171 na ulici Louny
v Pudlově, ve kterém je šest
bytů standardní kvality veli-
kosti 1+2 a 1+3. 

František KREJZEK
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I Byt na ulici Štefánikově
1080, 1+2, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 57,70 m2, pro
výpočet nájemného 57,00 m2.
Prohlídka bytu 30.10. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
3.11. v 16 hodin.

I Byt na ulici Drátovenské
198, 1+1, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 39,88 m2, pro
výpočet nájemného 39,88 m2.
Prohlídka bytu 30.10. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
3.11. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Husově 915,
1+2, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 52,09 m2, pro výpo-
čet nájemného 50,15 m2. Pro-
hlídka bytu 30.10. od 10.30 do

11 hodin. Licitace se koná 3.11.
v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Čáslavské
982, 1+2, číslo bytu 8, kate-

gorie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 56,31 m2, pro
výpočet nájemného 55,32 m2.
Prohlídka bytu 4.11. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
10.11. v 16 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1071, 1+3, číslo bytu 23,

kategorie I., 5. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 70,34
m2, pro výpočet nájemného
67,82 m2. Prohlídka bytu 6.11.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 10.11. v 16.15 hodin.

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

(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:

Licitace městských bytů

Začal nový ročník univerzity třetího věku

Historicky nejlepší výsledky Radosti
(Dokončení ze str. 1)
Obrovským úspěchem je

bronzová medaile show dance
formace »Piano Bedřicha Sme-
tany« ve složení jedenadvaceti
tanečníků juniorské kategorie,
která za sebou nechala sedm-
náct formací z celé Evropy.

Této soutěže se zúčastnily
rovněž děti ve věku od 6 do 11
let, které ve své premiéře na
mezinárodní soutěži vytančily
s choreografií »Music man«

krásné 12. místo v konkurenci
pětadvaceti choreografií a v ma-
lé show formaci s názvem »Kde
ty kytky jsou?« nádherné 10.
místo, čímž porazili devate-
náct evropských formací. Tyto
výsledky patří k nejlepším u-
místěním v sedmadvacetileté
historii souboru. 

Všem tanečníkům gratulu-
jeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci města Bohumína
a celé České republiky. 

Vedení souboru

Patnácti novým studentům a student-
kám předal 8. října proděkan Vysoké
školy podnikání v Ostravě Vladimír
Krajčík imatrikulační listinu. Dvanáct
žen a tři muži ve věku nad padesát pět
let se stali účastníky studia Univerzity
třetího věku. 

Nejstarším studentem letošního roční-
ku je sedmaosmdesátiletý Gustav Děngl.
Na otázku, co ho vedlo ke studiu v jeho
věku, prozradil: »V knihovně jsem viděl děti,
které na počítači hrály hry. Ale k tomu přece
počítač neslouží. Důležitější je umět jeho pro-
střednictvím komunikovat se světem nebo vy-
řizovat korespondenci. A já se to chci naučit.«

V akademické radě letos zasedli starosta

Petr Vícha, místostarostka Věra Palková,

Marie Valuštíková, ředitelka Základní ško-

ly ve Skřečoni, Pavla Skokanová, vedoucí

odboru školství, kultury a sportu, prodě-

kanka Renáta Nešporková a proděkan

Vladimír Krajčík, oba z Vysoké školy pod-

nikání v Ostravě. Z úst členů rady zazněla

slova o milém překvapení nad zájmem bo-

humínských občanů o toto studium. 

Bohumín má po této imatrikulaci již cel-

kem 55 vysokoškolských studentů z řad se-

niorů. Každému z nich město platí dvě tře-

tiny školného, prvákům 1 200 korun a dru-

hým ročníkům 1 000 korun za semestr.  

Hned druhý den po imatrikulaci navští-
vili noví studenti první přednášku. V le-
tošním semestru se seznámí s počítači, zá-
kladními uživatelskými programy a naučí
se využívat internet, mailovou poštu či o-
vládat textový editor. V dalším půlroce
budou navštěvovat přednášky cizího jazy-
ka.

Ve druhém ročníku pokračuje čtyřicet
účastníků z loňského zahajovacího studia.
Navštěvují přednášky o právu kolem nás 
a v posledním semestru budou rozvíjet
svou osobnost celkovým přehledem v nej-
důležitějších oblastech lidského života.

Text a foto: František KREJZEK

Elektronické podání z počítače
Od října letošního roku mají podnikatelé možnost vytvářet e-

lektronické podání ve formátu Jednotného registračního formu-

láře na počítači a odesílat je podepsané uznávaným elektronic-

kým podpisem podnikatele do centrální elektronické podatelny

živnostenského rejstříku. Příslušný živnostenský úřad, který bude

podnikatelem označen, podání zpracuje, a pokud to bude možné,

také elektronicky vyřídí. Aplikace k vytvoření a odeslání podání

je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku

na adrese www.rzp.cz, a to včetně příručky s popisem možností

využití, instalace, vyplnění a odeslání. 

Eva GIECKOVÁ, vedoucí živnostenského odboru
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Starý Bohumín získá nové nájemníky
V lednu letošního roku za-

čala výstavba polyfunkčního
domu na náměstí Svobody
ve starém Bohumíně. Za de-
set měsíců je dům pod stře-
chou a stavbaři začali s pra-
cemi na interiéru. Ačkoliv
jsou v mírném časovém sklu-
zu, k novému roku má být
zpoždění smazáno.

V současnosti se v budově
provádějí elektrorozvody, vo-
doinstalace, odpady a v příze-
mí se dokončuje plynová ko-
telna. Již v zimě se bude stavba
temperovat a budou zde po-
kračovat práce pod střechou.

V přízemí domu, který je
opticky rozdělen na dvě části,
budou prostory pro firmy s ne-
rušivým charakterem podni-
kání. Pro příští uživatele pří-
zemních prostor nabízí město
možnost ovlivnit interiér bu-
doucí provozovny ještě před
realizací. Informace je možno
získat na majetkovém odboru
městského úřadu.

V dubnu má být stavba pře-
dána ke kolaudaci, aby se ná-
jemníci mohli stěhovat v létě.

V objektu bude třináct no-
vých bytů velikostí 1+kk až
2+1. Všechny budou vybave-
ny elektrickými sporáky, pro-
tože rozvody plynu do bytů 
z několika praktických důvodů
město zamítlo. Dům bude mít
směrem od náměstí ve třech
bytech balkony a u dalších tří
budou lodžie. Na straně od-

vrácené od náměstí se staví
dvanáct parkovacích stání pro
nájemníky. Asi dvoumetrový
odskok od fronty stávajících
domů směrem do Slezské ulice
je daň památkářům, kteří trva-
li na historické uliční čáře ná-
městí. Hezkým prvkem bude
kratičké podloubí se vstupem
do jedné z provozoven.

Záměrem města je oživit tu-

to městskou část a přilákat do

nových bytů mladé rodiny.

Zvýšení cestovního ruchu se 

očekává po napojení Slezské u-

lice na starý hraniční most a o-

tevření komunikace pro osob-

ní automobilovou dopravu.

František KREJZEK

Dva pohledy na novostavbu ve Starém Bohumíně, která je již pod střechou - ze strany náměstí a z vnitrobloku. 
Foto: Lucie Balcarová, Hana Kaspřáková

V případě zaviněné nehody
nepojištěného vozidla vyplácí
škodu poškozenému účastní-
kovi Česká kancelář pojistitelů
(ČKP) ze svého garančního
fondu. Tento fond (do kterého
přispívají všechny pojiš�ovny)
není zajisté bezedný, a proto
novelizací tohoto zákona byla
dána možnost ČKP od ledna
2009 obeslat výzvou ty vlast-
níky motorových vozidel, kteří
mají v registru vozidel svá vo-

zidla se statutem provozované,
či v převodu. Součástí výzvy
má být i povinnost zaplatit za
každý den nepojištění, počína-
je 1. lednem 2009.

Kdo si tedy není jistý, zda
má na svou osobu stále regist-
rováno motorové nebo přípoj-
né vozidlo, může se dostavit 
s dokladem totožnosti na rad-
nici na registr vozidel odboru
dopravy a pracovnice na pře-
pážce mu tuto informaci sdělí. 

I v době počítačů se ovšem
mohou vyskytnout chybičky, 
a proto, pokud by byl obeslán
někdo, kdo má např. vozidlo 
v dočasném vyřazení, jedno-
duše okopíruje svůj technický
průkaz s příslušným zázna-
mem a odešle jej ČKP jako dů-
kaz o tom, že pojistnou smlou-
vu nemusí mít sjednánu. To je
jeden z mnoha případů, které
mohou nastat. Případné další
jsou připraveni s vámi vyřešit
pracovnice registru vozidel.

Neodkládejte tedy svou pří-
padnou návštěvu na poslední
dny tohoto roku a zamezte
zbytečným frontám. 

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 
Za devět let účinnosti zákona o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla jsme si zvykli, že se již policistovi při silniční
kontrole neprokazujeme stvrzenkou o zaplacení, ale dokla-
dem o sjednané smlouvě. Přesto se i v dnešní době najdou ta-
koví vlastníci motorových vozidel, kteří i bez této smlouvy
provozují na pozemních komunikacích svá motorová vozidla. 

Pozvánka na jednání zastupitelstva města
Na pondělí 3. listopadu vás zveme na veřejně přístupné zasedání zastupitelstva města. Usku-

teční se ve velkém jednacím sále, v 1. patře radnice od 13 hodin. Zastupitelé projednají mimo 
jiné druhou verzi rozpočtu města na rok 2009. (red)

Nebezpečný odpad
letos naposledy

V sobotu 8. listopadu pro-
běhne letošní poslední svoz
nebezpečné složky komunál-
ního odpadu a vyřazeného e-
lektrozařízení.

Pojízdná sběrna bude jako ob-
vykle přistavena na určených
stanovištích podle stálého har-
monogramu (viz kalendář měs-
ta na rok 2008). Lze zde odevzdá-
vat vyřazené elektrozařízení: te-
levizory, ledničky, pračky, radi-
opřijímače, počítače, vysavače,
zářivky apod. (elektrospotřebiče
musí být kompletní) a odpady:
autobaterie, zbytky barev, olejo-
vé filtry, motorové oleje, textil
znečištěný olejem, obaly spo-
třební chemie, pneumatiky o-
sobních aut, léky, monočlánky…

Další výjezd pojízdné sběrny
proběhne až v březnu 2009.
Vaše dotazy zodpoví pracovník
odboru životního prostředí a slu-
žeb, tel. 596 092 154. (plu)

aktuálně
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centralizované ochrany naru-
šení objektu restaurace na uli-
ci Čs. armády. V objektu hlíd-
ka našla schovaného mladíka,
který se sem vloupal. Při dal-
ším šetření mu byla prokázána
ještě tři vloupání do restaurač-
ních zařízení v Bohumíně.

■ Téhož dne odpoledne byl
prostřednictvím kamerového
systému města zaregistrován
zraněný cyklista. Měl poraně-
nou hlavu a rameno. Muži by-
la poskytnuta první pomoc 
a přivolána záchranná služba.

Karel VACH, 
ředitel městské policie 

■ Městská policie předvedla
ve dnech 29. září. a 4. října na
obvodní oddělení PČR dvě
hledané osoby.

■ Strážníci zajistili 8. října 
v poledne v domě na Ostrav-
ské ulici tři osoby s motorovou
pilou, které rozřezávaly v neo-
bydleném domě vše, co bylo ze
dřeva. 

■ O finanční hotovost přišel
9. října na chvíli taxikář. Pode-
zřelého pachatele krádeže hlíd-
ka městské policie zadržela na
Štefánikově ulici.

■ V časných ranních hodi-
nách 10. října signalizoval pult

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

Maják městské policie

Vizualizace interiéru kavárny Národního domu, která by po rekon-
strukci mohla právě takhle vypadat.

dotace

Dotační program 
na kulturu a památky

Vlastníci kulturních památek
a objektů stejně jako organizá-
toři koncertů, festivalů a dal-
ších projektů mohou i v příš-
tím roce počítat s finanční
podporou Moravskoslezského
kraje. Žadatelé se musejí při-
hlásit nejpozději do 15. ledna
2009. Kraj vypsal rovněž Pro-
gram podpory aktivit v oblasti
kultury. V tomto případě je u-
zavírka přihlášek ještě letos,
konkrétně 15. prosince.

Na jeden projekt programu
obnovy kulturních památek 
a chráněných nemovitostí mů-
že žadatel získat maximálně
půl milionu korun. Minimální
výše dotace je stanovena na 50
tisíc korun. 

Na podporu kulturního dění
Moravskoslezský kraj vyčlenil
na příští rok 4,5 milionu ko-
run. Maximální dotace na je-
den projekt činí 200 tisíc ko-
run. Minimální příspěvek je
stejně jako v předchozím roce
50 tisíc korun. 

Další informace k uvedeným
programům včetně formulářů
žádostí o dotaci najdou zájemci
na webové adrese verejna- sprava.
kr-moravskoslezsky.cz/granty_
02.html. (red)

Rekonstrukce Národního
domu se posunula do další
fáze. Pracovní tým radnice,
který koordinuje všechny
práce kolem tohoto projek-
tu, rozhodoval na svém jed-
nání 15. října o provozovate-
li budovy po skončení oprav. 

Po rekonstrukci se stane Ná-
rodní dům především centrem
kultury, a to nejen Starého Bo-
humína, ale celého města. Je-
ho velký sál bude vítanou al-
ternativou kina K3 při konání
koncertů nebo divadelních
představení. Hotelovou část
by mohla řídit městská společ-
nost Bospor, která má zkuše-
nosti s provozováním Penzio-
nu ve věži. Na provoz restau-
race a fit centra vypíše město
výběrové řízení. 

V současnosti již pracuje ta-
ké »estetizační tým«, který
připravuje veškeré podklady
pro vybavení interiérů a tech-
nologických zařízení, jako je
světelný a zvukový park sálů,
zařízení restaurační kuchyně 
a další. Před ukončením jsou
správní řízení na nejrůznější
povolení od stavebního, přes
dopravní na výstavbu parko-
viště, předzahrádky a další.

Nejbližším velmi důležitým
krokem je podání žádosti o do-
taci na vlastní provedení re-
konstrukce. »Budeme žádat o do-
taci z evropských fondů na uby-
tovací zařízení. Pokud ji nezíská-
me, zkusíme nalézt jiný způsob,
jak investici zabezpečit,« vysvět-
lila způsob financování akce
místostarostka Věra Palková.

František KREJZEK

Projekční práce na Národním domě finišují

»Začali jsme bouracími prace-
mi a přípravou šachtice pro sa-
motný výtah. Rozhodli jsme se u-
místit jej k zadnímu vstupu do ob-
jektu s tím, že od vstupních dveří
ke dveřím výtahu povede speciál-
ní rampa, tak abychom splnili

Výtah s bezbariérovým přístupem pro seniory

podmínku bezbariérovosti. Sou-
částí projektu je i menší úprava
vnitřních dispozic a obnova hlav-
ního vstupního vchodu,« říká za
investiční odbor radnice Eva
Mrázková. Výtah bude hotový
v prosinci letošního roku. Jeho

vybudování je podmínkou pro
převod objektu v takzvaný dům
zvláštního určení neboli dům 
s pečovatelskou službou. »Dnes
tady máme v systému pečovatel-
ské služby 24 z celkového počtu
36 bytů a postupně zařazujeme
další. V budoucnu bude dům pl-
ně sloužit seniorům,« říká ve-
doucí pečovatelské služby Ma-
rie Somerlíková. (luk)

Dům číslo popisné 149 na Jateční ulici v Novém Bohumíně
žije v těchto dnech stavebními pracemi. Město tu za 2,9 milio-
nu korun buduje lůžkový výtah s bezbariérovým přístupem.

Ze zápisníku Policie ČR
Policejní komisař zahájil trest-

ní stíhání proti M.S. (1990)
pro spáchání trestných činů krá-
deže a poškozování cizí věci. V čer-
venci v Bohumíně na Student-
ské ulici ohnul mříže, vyrazil
okna a z restaurace odcizil pe-
níze. Na začátku srpna na ulici
Kostelní rozbil okno další res-
taurace a odnesl notebook,
mobilní telefon, cigarety, slad-
kosti a peníze. V noci na 13.
srpna na třídě Dr. E. Beneše o-
dešel ze solárního studia  s po-
kladní zásuvkou. Při posledním
vloupání byl 10. října zadržen
na ulici Čs. armády. Obviněný
byl vloni odsouzen k souhrn-
nému podmíněnému trestu
odnětí svobody v trvání 18 mě-
síců se zkušební dobou v délce
dvou let. Celková škoda byla
vyčíslena na 54 170 Kč. (via)
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V Šunychlu přišlo k volbám 44,5 procenta voličů, ve Starém Bohumíně navštívilo volební místnost 481 občanů (42 %). Foto: František Krejzek

pozvánka

Bude Bohumín opět zastoupen v krajské radě?

(Dokončení ze str. 1)
Sociální demokracii tedy

stačí dva hlasy na získání nad-
poloviční většiny při rozhodo-
vání zastupitelstva. Nové člen-
ky krajského zastupitelstva
Věry Palkové jsem se zeptal:

Čemu přičítáte úspěch sociální
demokracie v těchto volbách?

Výsledky voleb do krajského
zastupitelstva jsou jasným vy-

jádřením nespokojenosti voli-

čů s politikou Občanské de-

mokratické strany a její neúcty

k občanům. 

Jaký očekáváte další vývoj 
v Moravskoslezském kraji?

Nové složení zastupitelstva
kraje  dává signál, že se jednak
bude navazovat na dobře roz-
jeté projekty, které byly v mi-
nulosti prioritou sociálněde-

mokratické vlády - průmyslo-
vé zóny, noví investoři, systém
čerpání dotací z Evropských
fondů. Ale přijdou také změ-
ny, a to hlavně v oblasti zdra-
votnictví a sociálních služeb.
Tady už nehrozí žádná privati-
zace. Lze taky očekávat, že do-
jde k rozvolnění pověstné by-
rokracie krajského úřadu.

Kdo, podle vás, bude ve vedení
kraje?

Voliči rozdali karty velmi

příznivě pro sociální demokra-

cii. Dnes se nabízí řada mož-

ných povolebních uskupení.

Pro nás je prioritní možnost

plnit náš volební program. 

A tak bude záležet především

na potenciálních partnerech,

k jaké spolupráci jsou připra-

veni.

František KREJZEK

O stavbě nového skřečoňského mostu včet-
ně navazujícího silničního přivaděče na dál-
nici bylo napsáno již mnoho řádků, nicméně
realita je taková, že se o něm pouze mluví 
a píše, ale nestaví se. Proto jsme se s dotazem,
kdy se začne stavět, obrátili na zástupce in-
vestora stavby, kterým je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. 

Ten nám sdělil, že v současné době je uzavře-
no první kolo výběrového řízení na dodavatele
stavby a termín pro podání nabídek v druhém
kole výběrového řízení je konec října letošního
roku. Zároveň se předpokládá, že na přelomu le-
tošního a příštího roku bude podepsána s vítěz-

nou firmou smlouva o dílo a v únoru roku 2009
bude samotná stavba zahájena. Před jejím zahá-
jením budeme moci pozorovat první změny, kte-
ré se dotknou zeleně (stromy a keře), jež musí
této stavbě ustoupit. 

Pro připomenutí uvádíme, že celá stavba má
několik hlavních částí. Je to nová kruhová křižo-
vatka pod skřečoňským mostem, na ní navazují-
cí přeložka ulice Lidické, stavba nového zavěše-
ného mostu přes železniční tra� a nová silnice za
aquacentrem až k dálnici. Za zmínku rovněž sto-
jí prodloužení Palackého ulice s vytvořením kru-
hové křižovatky na Koperníkově ulici.

Dalibor TŘASKOŠ

Stavba skřečoňského mostu se připravuje
Country večer v DDM

29. listopadu od 19 hodin
jste zváni ve stylovém oblečení
na country večer, který pořádá
Dům dětí a mládeže Bohumín.
Hrát bude živá kapela BB band,
naučíte se country tance, v pro-
gramu vystoupí trojnásobný
mistr Evropy v pistolnickém
žonglování s revolvery Pavel
Michalek. Vstupné 50 korun,
předprodej vstupenek od 1. 11.
v DDM. Informace u Hany
Taškové, ✆ 596 013 131. (red)

Poděkování organizátorům voleb
Děkujeme vedení Gymnázia F. Živného, Základní umělec-

ké školy a městských školských subjektů, majitelům restaura-
cí Zlatý jelen v Šunychlu, U Zvonu ve Vrbici a PZKO ve Skře-
čoni za to, že nám umožnili ve dnech 17. a 18. října umístit 
v těchto zařízeních volební místnosti. 

Velký dík si zaslouží i členové všech 19 okrskových voleb-
ních komisí, jejichž osobním přičiněním proběhly volby v Bo-
humíně důstojně a bez problémů.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice MěÚ

Informační poradenské stře-
disko Úřadu práce Karviná ve
spolupráci s městy Havířov,
Orlová, Český Těšín a střední-
mi školami okresu Karviná po-
řádá pro vycházející žáky a širo-
kou veřejnost prezentační vý-
stavu Volba povolání 2009/
2010. Jejím cílem je poskytnout
aktuální informace o jednotli-

vých studijních oborech střed-
ních škol v okrese a okolí.

Výstava se koná 19.11. v Ha-
vířově - Městské kulturní stře-
disko Reneta, od 10 do 17 ho-
din; 20.11. v Orlové - Dům kul-
tury města Orlové, od 10 do 17
hodin; 25.1. v Českém Těšíně -
Kulturní a společenské středis-
ko, od 10 do 16 hodin. (red)

Výstava Volba povolání 2009/10
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píšete námNemocnice má novou internu

Rozsáhlou několikaměsíč-
ní rekonstrukci za téměř 20
milionů korun má za sebou
interní oddělení Bohumín-
ské městské nemocnice. De-

set milionů uhradilo město ze svého rozpo-
čtu, 9,5 milionu korun pokryla státní dotace
z ministerstva zdravotnictví.

»Rekonstrukce změnila dosavadní dispozice inter-
ny. Pro zvýšení komfortu pacientů se snížila kapacita
z 55 na 50 lůžek. Pokoje jsou te� maximálně třílůž-
kové a každý z nich má nově vlastní sociální zázemí.
Oddělení dostalo také svůj vlastní výtah, který bude
sloužit pro celý pětipodlažní pavilon a doplní tak 
v budově jediný výtah, který už kapacitně nestačil. 
V těchto dnech se nový výtah právě dokončuje. In-
terna po modernizaci odpovídá současným požadav-
kům na poskytování zdravotní péče,« uvedl náměs-
tek ředitele nemocnice pro správu a techniku
Josef Stoklasa.

Rozsáhlá oprava hned dvou pater interny za-
sáhla do celého pětipodlažního nemocničního
pavilonu B. V obou patrech interny je te� nově
6 třílůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 2 jedno-
lůžkové pokoje. Interna dostala nové rozvody
zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinsta-
lace i ústředního topení. Nové jsou i rozvody
kyslíku a požární signalizace, stejně jako podla-
hy, dlažby a obklady. Řemeslníci vyměnili i stará
okna za nová plastová. Modernizací prošlo záze-
mí lékařů a zdravotnického personálu. V kaž-
dém patře interny je kromě vyšetřovny také no-
vě vybavená sesterna a kuchyňka, jídelna pro
pacienty, čisticí místnost a sklad zdravotního
materiálu a špinavého a čistého prádla.

»Interna už celkovou rekonstrukci velmi potřebo-
vala. Je to jeden z klíčových primariátů naší nemoc-
nice, který už neodpovídal současným normám. To
se te� změnilo a pacienti i zdravotníci mají moderní
zázemí. S modernizací naší městské nemocnice bu-
deme pokračovat i v budoucnosti. V posledních le-
tech investujeme z rozpočtu města desítky milionů

korun do modernizace nemocnice. V loňském roce
prošly například opravou operační chirurgické sály
za 17 milionů a díky této rekonstrukci te� máme 
v Bohumíně jedny z nejmodernějších lůžkových zaří-
zení v celém karvinském okrese. Předloni jsme zase
vložili prostředky do vybudování nového vstupu do
celého nemocničního areálu,« řekla místostarostka
Věra Palková.

Kromě modernizace interny čeká letos ještě
nemocniční pavilony A, B a D výměna 225 sta-
rých oken za nová plastová za 3,7 milionu korun
a dokončeno bude i zateplení pavilonu C za 1,3
milionu korun, v němž se nachází ošetřovatel-
ské oddělení se 70 lůžky. V příštím roce počítá
nemocnice s další obnovou svého areálu. Pavi-
lon B, ve kterém je umístěna i zmodernizovaná
interna, by měl dostat například novou fasádu.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Děkuji personálu 
interního oddělení

Nedávno jsem strávila cel-
kem devět dnů jako pacientka
na interním oddělení naší měst-
ské nemocnice. Setkala jsem
se zde s výbornou péčí, laska-
vým a naprosto profesionál-
ním přístupem personálu.
Děkuji touto cestou všem sest-
řičkám, lékařům a jmenovitě
primáři Martinu Jakubjákovi.
Velké poděkování za to, že má-
me svou nemocnici, a na tak
dobré úrovni, si zaslouží také
zřizovatel - město Bohumín.

Mariella GÓRNIOKOVÁ

Podpora nemocnici
»Nemám už ani syna, ani

manžela. Co ušetřím ze svého
důchodu, tím podporuji naši ne-
mocnici. Mám problémy se zdra-
vím, proto využívám pečovatel-
skou službu. Byla bych ráda,
kdyby se podařilo zrušit poplatky
ve zdravotnictví a zvýšit platy lé-
kařům,« píše do redakce se-
dmaosmdesátiletá Mária Mia-
diková.

Osobně také přinesla do re-
dakce ukázat všechna potvrze-
ní, která jí vystavila naše ne-
mocnice za finanční dary. Od
roku 1997 do dneška to bylo
8200 korun. Klobouk dolů
před její životní vitalitou i lid-
ským postojem. Přejeme Márii
Miadikové hodně zdraví a ješ-
tě hodně hezkých chvil. (frk)

Bobeš i o víkendech
Maminky s dětmi navštěvují

Bobeše velmi často. Horší to
bylo, pokud si chtěl přijít s dí-
tětem pohrát pracovně vytíže-
ný tatínek či pracující prarodi-
če. Te� už to může být jinak.
Bobeš bude mít od října otev-
řeno vždy jedno sobotní odpo-
ledne. To nejbližší je 25.10. od
15 do 18 hodin. Hned další tý-
den 1.11. je od 15.30 připraven
pro rodiny program »Kouzel-
né odpoledne« s programem
na zahradě. V případě nepříz-
nivého počasí bude akce pro-
bíhat v herně. Rodiče si mo-
hou připravit pro děti masky
strašidélek (pokud možno pou-
žitelné i venku) a lampionky.
Víkendová odpoledne jsou re-
alizována z projektu »Slova
nejsou důležitá«. (peka)
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Pětatřicet let spolupráce s Grodkowem
Dohoda o spolupráci mezi

sdružením PZKO ve Skřečo-
ni a Sdružením přátel města
Grodkowa byla podepsána
16. března 1973. Od té doby
se setkávali členové pěvec-
kých souborů Hasło a Grod-
kowia, ale také sportovci a o-
statní členové organizací na
obou stranách. 

Nedávno, 4. října, vyrazil ze
Skřečoně autobus, v němž ces-
tovali členové souboru Hasło,
Andrusi, jejich doprovod - ro-
dinní příslušníci a přátelé. Ti
všichni věděli, kam jedou a že
se setkají s dobrými známými,
na které se těší. Jako zástupci
města jeli také manželé Walte-
rovi, členové komise pro měst-
skou část Skřečoň a komise
kultury - nováčci, kteří jeli do
neznáma, zvědavi, co se bude
ve spřáteleném městě dít.

Po prohlídce zbrusu nové 
a záviděníhodné sportovní ha-
ly, kde dopoledne porazili
skřečoňští fotbalisté pod vede-
ním Tomasze Szeligy dvě druž-
stva Grodkowských, přestože
za jedno z nich hrál i starosta
města Marek Antoniewicz, po
procházce centrem a krátké
zkoušce propukla v domě kul-
tury slavnostní akce k 35. vý-
ročí spolupráce. Starosta měs-
ta vyměnil propocený dres za

společenský oblek a velmi pří-
jemně a neformálně pohovořil
o vztazích, které se během let
a pravidelných návštěv v Pol-
sku i u nás přetvořily v přátel-
ské, až takřka rodinné. Pamět-
ními listy a květinami ocenil
ty, kteří se od samého počátku
nebo dlouhodobě účastnili
společných akcí. Byli to mimo
jiné paní Franciszka Czerná,
dlouholetá členka souboru
Hasło, Irena Szeligová, diri-
gentka, Bogusław Czapek,
předseda místní skupiny
PZKO ve Skřečoni, Czesław
Bugdol, vedoucí souboru An-
drusi, i vedoucí osobnosti
partnerské strany a další.

Když na jeviště nastupovali
členové souboru Hasło, byli
vítáni jako dobří známí a v prů-
vodním slovu zaznělo, že za-
zpívají polsky i česky písně ne-
jen nové, ale i ty, které se už
dříve Grodkowským líbily, což
následující potlesk potvrdil.
Oživení v sále vzbudilo pro-
hlášení, že pozdravný dopis
představitelů města Bohumí-
na přečteme česky a věříme, že
tak jako my dobře rozumíme
polsky, jistě i přítomní v sále
porozumí češtině. Dopis byl
předán starostovi Grodkowa,
květiny předsedkyni Sdružení
přátel města Grodkowa Janině
Podgórné, následovalo předání

ocenění zástupcem Hlavního
výboru PZKO v Českém Těší-
ně Franciszkem Bałonem, dár-
ků a upomínkových předmětů. 

Program pokračoval vystou-
pením asi 30členného smíše-
ného pěveckého souboru Grod-
kowia pod vedením Tomasze
Rosińského. Bylo velice půso-
bivé, mráz běhal po zádech,
ale ještě něco chybělo. Tečkou
bylo vystoupení estrádního
souboru Andrusi, netrpělivě
očekávané, doprovázené zpě-
vem publika a odměňované
častým potleskem.

Po přesunu autobusem do
Kopic následoval koncert sak-
rálních písní v místním koste-
le, kde opět vystoupily oba pě-
vecké soubory, a po něm ne-
formální společenský večer 
v budově zdejšího spolku žen.

Během rozhovorů při neděl-
ní dopolední procházce Wroc-
lawí a prohlídce památek his-
torického centra s výkladem
průvodce i během cesty auto-
busem zpět do Bohumína se
potvrdilo to, co bylo obsahem
dopisu předaného v Grodko-
wě: nejlepší je ta spolupráce,
která nevzniká jen od stolu
podpisem smlouvy, ale tvoří se
během let vzájemnými kon-
takty, na základě osobních
přátelských vztahů.

Anna WALTEROVÁ

Soubor Andrusi vystupuje pravidelně v Polském Grodkowě. 
Foto: Anna Walterová

● první pondělí v měsíci
Kouzlo pohádek… (maňás-
kové divadélko pro nejmenší)
● pondělí v 18 hodin Angličti-
na pro mámy 
● úterý v 10 hodin Tvůrčí díl-
nička rodičů s dětmi »Veselá
pastelka«
● úterý v 15 hodin Cvičení ko-
jenců a batolat »Klubíčko«  
● úterý v 17 a v 18 hodin 
Cvičení pilates 
středa v 10 hodin Cvičení 
rodičů s dětmi »Slůňata«
● středa v 15 hodin Hrátky 
s angličtinou pro děti 
● středa v 18 a v 19 hodin 
Cvičení TAI - CHI 
● středa a čtvrtek Plavání ko-
jenců a batolat »Hastrmánci«

● čtvrtek v 18 hodin Cvičení
pro ženy seniorky  
● čtvrtek v 19 hodin Kondiční
cvičení pro ženy   
● 1 x v měsíci v 11 hodin Pobyt
v solné jeskyňce
● poslední čtvrtek v měsíc v 10
hodin Veselé zpívání u klavíru
● pátek v 17 hodin 1 x v měsíci
Tvořivé podvečery pro ženy 
● pátek v 16 hodin 2 x v měsíci
Miniškolička aneb hraní bez
mámy
● pátek v 15 hodin 1 x v měsíci
Klub tatínků
● sobota v 10 hodin 2 x v měsí-
ci Poradna pro těhulky »Než
přiletí čáp«.
Informace na ✆ 604 999 147.

(red)

Nabídka aktivit ve Slůněti
Nabídka pravidelných aktivit pro děti a dospělé v rodin-

ném centru Slůně na Nerudově ulici:

»Když jsme nedávno zaváděli
e-mailovou komunikaci s našimi
čtenáři, tak jsem netušili, jak vel-
ký bude mít tato
služba ohlas. Pro-
tože ale ne kaž-
dý má doma počítač s připojením
na internet, rozhodli jsme se, že
obdobnou službu nabídneme i ma-
jitelům mobilních telefonů, které
dnes už má téměř každý,« řekl
vedoucí knihovny Petr Zlámal.

Novou službu začala kni-
hovna nabízet od 1. října. Čte-
náři mají možnost vybrat si

způsob zasílání informačních
zpráv z knihovny na e-mailo-
vou adresu, nebo na číslo mo-

bilního telefo-
nu. Stačí, když
čtenář při ná-

vštěvě knihovny zadá obsluze
u pultu své mobilní číslo a tím
to pro něj končí. Knihovnice
zadá číslo do našeho knihov-
nického programu a ten pak
už automaticky tyto sms roze-
sílá. Knihovna tímto krokem
chce svým čtenářům ještě více
zpříjemnit své služby. (kab)

Čtenářský SMS servis 
Na mobilní telefon čtenáře přijde SMSka s informací o re-

zervaci knihy, upomínce či předupomínce. To je nová služba,
kterou svým čtenářům nabízí knihovna. Dosud mohli čtenáři
dostávat tyto informace jen e-mailem nebo poštou. SMS 
z knihovny dojdou do mobilů všech mobilních operátorů.

novinky



9a 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

Jedno ze sportovních odpolední seniorů: návštěva kuželny TJ Sokol Bohumín. Foto: Jiří Vilček

Už druhým rokem slavíme
1. října Den seniorů. Loni
jsme ho oslavili zábavně-
sportovními hrami. Letos se
oslavy rozložily na celý týden
a povedly se. Od 28. září do
4. října jsme neustále byli
spolu a program byl nabitý. 

Ze zážitků jen některé, na-
příklad návštěva operety Faust
a Markétka, několik turnajů,
ze kterých vyšli vítězně Irena
Špidlenová (Člověče, nezlob
se), Jaroslav Roček (kuželky)
nebo Petr Polke (plavání). Pěš-
ky i na kole jsme si zašli do
hospůdky v Antošovicích -
tam jsme vyhráli všichni.

Zopakovali jsme si zábavně-
sportovní hry, které proběhly
v tělocvičně Základní školy na
ulici Čs. armády. V konkuren-
ci osmi družstev vyhrál tým zá-
vodnic Jany Baňkové, Soni Ju-
chelkové, Emílie Vroblové 
a Renáty Zmudové. Sladkou

tečkou za náročným týdnem
byla soutěž o nejlepší mouč-
ník, který připravila vítězka
Dagmar Palusová. Nakonec si
šedesát z nás zpívalo společně
s herci operety Podskalák, kte-
rou jsme navštívili v kině.

Týden  aktivit seniorů se ko-
nal pod záštitou místostarost-
ky Věry Palkové, která společně
se starostou města všechny sou-
těže podpořila věcnými dary.

Děkujeme i dalším sponzo-
rům, poslanci Alfrédu Micha-

líkovi, majiteli Elektro Den-
dis, vedení podniku Bona-
trans, manželům Šlosarovým 
z obchodu Klenoty - hodiny,
vedení lékáren Klára a Ambra,
vedoucí Textilu Ostrava a ma-
jiteli Klímovi z Elektro. (šva)

Svůj »Den« senioři oslavovali celý týden

Znáte školu, kterou hlídá sova?
Ne? Je to přece če-es-áčko! Škola
na ulici Čs. armády. Ve školním
roce 2007/2008 začala Sova vzdě-
lávat svá mláďata podle školního

vzdělávacího programu s motivačním ná-
zvem Duhová škola. Škola u Sovy má nejen
barevný kabátek, ale pro své svěřence připra-
vila i pestrý vzdělávací program.

Sova pod svými ochrannými
křídly rozvíjí u mlá�at zájem 
o zdravý životní styl a životní
prostředí. Připravuje je vše-
stranně pro samostatný život,
usiluje o dobrý všeobecný pře-
hled svých svěřenců. Ví, že
mlá�ata mají málo pohybu.
Vždy� sedět u počítače nebo vi-
dea je tak pohodlné. Proto zavedla Sova od 2.
ročníku tři hodiny tělesné výchovy týdně. Děti
je netráví jen v tělocvičně, ale navštěvují pravi-
delně všechna sportoviště města. Chodí bruslit,
plavat, hrát squash, někdy i kuželky. Také se učí
lyžovat, jezdit na »lodičkách«, zvládnou i zákla-
dy turistiky. Každý si tak může vybrat oblast
sportu, která vyhovuje jeho osobnosti. 

»To je výborné, že se naše děti nebudou bát pohy-
bu, že si budou umět poradit a budou mít dobrý vše-
obecný přehled. Ale domluví se cizím jazykem stejně
dobře, jako žáci jiných bohumínských škol? Vždy	
jinde začínají s cizím jazykem již v první třídě a vy až

ve třetí třídě! Nebudou dětem ty dva roky výuky cizí-
ho jazyka chybět?«, ptají se Sovy rodiče.   

A co na to Sova? Vůbec nemusíte mít obavy.
Naši žáci se sice učí cizí jazyk až od třetí třídy, ale
o to intenzivněji. U nás začínáme s cizím jazy-
kem v době, kdy děti již mají dobře rozvinutou
slovní zásobu a vědomě používají jazyková pra-
vidla v mateřském jazyce. Na tyto dovednosti
pak navazuje výuka cizího jazyka. V pátém roč-
níku náš žák ovládá cizí jazyk stejně dobře, jako

ti, kteří s ním začali již v prv-
ním ročníku (to, co má žák
zvládnout na konci pátého roč-
níku, je stanoveno Rámcovým
vzdělávacím programem pro
všechny základní školy stejně).
Žáci, kteří se věnovali cizímu
jazyku již v předškolním zaříze-
ní, mohou v něm u nás v 1. a 2.

ročníku pokračovat formou nepovinného před-
mětu.

Rodiče budoucích prvňáčků, přij�te se i se
svým dítětem podívat, jak to chodí ve škole 
u Sovy. Přij�te přímo do vyučování. Budeme
vás očekávat 4. listopadu od 8 do 11.40 hodin 
v prvních třídách  a od 12.30 do 15.30 hodin ve
druhých třídách. Informace o škole si můžete ta-
ké upřesnit rozhovorem s vyučujícími i ředitel-
kou školy.

Sova nikdy nespí je název školního časopisu,
který vydává žákovský parlament.

Kristina BORTLÍKOVÁ

Sova nikdy nespí - vzdělává mlá�ata Hledáme 
dobrovolné hasiče

Máš chu� pomáhat li-
dem ve tvém okolí? Jsi spo-
lehlivý, ohleduplný, praco-
vitý a s dobrým zdravot-
ním stavem? Nebojíš se ri-
zikových a nebezpečných
akcí? Být dobrovolným ha-
sičem je jedinečná zkuše-
nost pro celý život. Vzdě-
láváním a odborným vý-
cvikem dosáhneš profesio-
nálních znalostí, které bu-
deš využívat i ve svém o-
sobním životě. Pokud je ti
více jak 17 let a přijmeš na-
še podmínky vstupu do řad
dobrovolných hasičů Starý
Bohumín, budeš zařazen
do výcviku a seznámíme tě
se základy hasičské abece-
dy. Postupně budeš vycvi-
čen pro tyto činnosti: ha-
šení požárů, zásahy při do-
pravních nehodách, po-
skytnutí předlékařské po-
moci, záchrana a evakuace
osob, obsluha speciálních
záchranných prostředků.

Jestli máš opravdu zá-
jem, pak volej na telefonní
číslo 723 077 884.

SDH Starý Bohumín
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Dálnice změní dopravní poměry města

S pokračujícími stavebními
pracemi přibývá dotazů spoje-
ných se samotnou realizací stav-
by, ale i s definitivním řešením
dopravy po jejím dokončení. Pro-
to jsme se rozhodli na dotazy re-
agovat sérií několika článků. 
V tom prvním se budeme věnovat
obecnějším informacím o stavbě
dálnice a představíme si její jed-
notlivé části na území Bohumí-
na. Další články budou věnová-
ny především změnám v dopra-
vě, které nás v budoucnu čekají.

Koncový úsek dálnice D47
začíná za křížením již zprovoz-
něného úseku dálnice se želez-
niční tratí Bohumín - Chałupki 
v prostoru Starého Bohumína 
a končí na katastrálním území
Věřňovice státní hranicí s Pol-
skem, kde pokračuje napojením
na polskou dálnici A1. Tato stav-
ba nese označení D 4709.2, mě-
ří 6 113 metrů, její součástí je
stavba 22 mostů (z toho 9 na sa-
motné dálnici, 3 nad dálnicí).

Zároveň s dálnicí se postaví ne-
celý jeden kilometr nájezdových
ramp na dálnici, bezmála 4,5 ki-
lometrů přeložek silnic a jedna
lávka pro pěší 
i cyklisty nad
dálnicí. Stejně
jako předchozí stavby bude ten-
to úsek dálnice budován jako
čtyřpruhová komunikace.

Touto stavbou bude dokonče-
na dálniční křižovatka, jejíž jed-
na část je už částečně v provozu
u Starého Bohumína, druhá vy-
roste mezi Novým Bohumínem
a Šunychlem. Obě části křižo-
vatky budou charakteristické
kruhovými objezdy, stejně jako
v případě křižovatky ve Vrbici.
Podél tělesa dálnice vyroste další
dvoupruhová komunikace (pře-
ložka silnice I67), která spojí
dvě části dálniční křižovatky 
a zároveň přivede dopravu od
Skřečoně. Dnešní ulice Ostrav-
ská bude před Starým Bohumí-
nem uzavřena a na jejím místě

vyroste zavěšený most pro pěší
a cyklisty nad dálnicí. Na ulici
Slezské a Šunychelské budou
vybudovány silniční mosty nad
dálnicí, včetně chodníku a cyk-
listických stezek. Bude provede-
na přeložka Opletalovy ulice
podél dálnice s vybudovaným
podjezdem pro chodce a cyklisty
podél potoku Lutyňka. Celá
dálnice od Starého Bohumína

po Novou Ves
bude z obou
stran olemová-

na protihlukovými valy, na kte-
rých ještě vyroste protihluková
stěna. Podél dálnice bude vybu-
dován příkop sloužící jak pro
odvedení deš�ové vody z dálni-
ce, tak k převedení nadbytečné
vody z potoku Bajcůvka a z Bo-
humínské stružky v době zvýše-
ných průtoků. Příkop tak navá-
že na vybudovaná protipovod-
ňová opatření ve Starém Bohu-
míně a v Šunychlu. Nemůžeme
opomenout ani řadu přeložek
inženýrských sítí. Mezi ty nejvý-
znamnější patří přeložka vedení
vysokého napětí 110 kV, které
napájí elektřinou Bohumín 
z Dětmarovické elektrárny. Dá-
le je to přeložka ostravského ob-
lastního vodovodu (kružberská

větev) o průměru 700 milimet-
rů, která zásobuje Bohumín a o-
statní sousední města vodou, 
a také přeložka vysokotlakého
plynovodu o průměru 300 mili-
metrů, který dodává do Bohu-
mína zemní plyn. Na celém úse-
ku rozestavěné dálnice bychom
mohli napočítat celkem 170 sta-
vebních objektů.

Hlavním dodavatelem stavby
dálnice je firma ODS - Doprav-
ní stavby Ostrava, a. s., která je
připravena řešit veškeré podně-
ty občanů související s pracemi
na stavbě dálnice, nebo se mů-
žete obrátit na odbor dopravy
městského úřadu. Stavba kon-
cového úseku dálnice byla zahá-
jena 10. dubna letošního roku 
a ke zprovoznění by mělo dojít
(dle uzavřených smluv s gene-
rálním dodavatelem stavby) 10.
června 2010. V tomto okamžiku
si 79 kilometrů dlouhý úsek dál-
nice až po Lipník nad Bečvou
budeme moci projet celý. Po do-
končení bude dálnice nést ozna-
čení D1 a provozně naváže na
právě budovaný úsek dálnice A1
na polském území ve směru na
Katowice.

Dalibor TŘASKOŠ, 
stavební odbor

aktuálně

Od letošního roku se naše město začalo před našimi zraky vý-
znamně proměňovat. Tuto proměnu má na svědomí výstavba
posledního úseku stavby dálnice D47 (po zprovoznění označe-
ná jako D1) na území České republiky. Od výstavby železnice
před 160 lety je stavba dálnice nejvýznamnější změnou, která
zasáhne do životů občanů našeho města.
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Na krátké přátelské setkání
přijel do Bohumína za Pet-
rem Víchou poslanec Vítěz-
slav Jandák, bývalý ministr
kultury, jinak známý herec
filmového plátna a televiz-
ních obrazovek. Nezapřel ko-
mediální talent a po celou do-
bu našeho rozhovoru jsme se
náramně bavili.

Jste ještě pořád také hercem nebo
už jen politikem?

S herectvím jsem skončil,
když člověk dělá politiku na
nejvyšší úrovni, nedá se u toho
hrát. To jenom novináři si mys-
lí, že politikové nic nedělají 
a mají čas na hraní. Nejde to!

Nechybí vám umělecká volnost 
a svobodomyslnost?

To mi vůbec neschází. Politi-
ka je umění a jedno z nejstar-

ších. Víte, v jak kreativním pro-

středí žiji? 

Neudržujete ani žádné kontakty 
s přáteli z branže?

Staré známosti nerezaví. Ale
mnohdy mi dá hodně práce, a-
bych kamarády přesvědčil, že
my máme pravdu a ne ti modří.
Situace je těžší, ale lidi už po-

chopili, že to nebylo zase tak
špatné, jak se zdálo. Asi bylo
potřeba, aby ústa padla do bláta
a lidi si to uvědomili.

Takže už se do smrti nevrátíte 
ke kumštu?

Konečně jsem narazil na prav-
domluvného novináře... Řekl
jste to moc hezky - do smrti, to
je v mém věku za chvilku. Takže
by to nemělo vůbec žádnou ce-
nu... Ne nevrátím!

■ ■ ■

Starosta Petr Vícha pozval
hosta na oběd do taverny, kam
chodí se všemi politiky, kteří se
chtějí stát premiéry. Byl tady
Miloš Zeman, Stanislav Gross,
Vladimír Špidlachybí už jen Jiří
Paroubek. Vítězslav Jandák má
tedy nakročeno do křesla před-
sedy vlády...

Připravil František KREJZEK

Vítězslav Jandák prý už do smrti nebude hercem

Studenti tentokrát míchali horké drinky
Teplé míchané nápoje v té-

to podzimní nepohodě na-
jdou své místo. Proto Česká
barmanská asociace, která
vyhlásila již čtvrtý ročník Fiz-
cup Junior Bohumín 2008,
zařadila do této soutěže pří-
pravu horkých drinků. 

Z Moravskoslezského kraje
se k nám sjelo 17 soutěžících 
z řad studentů druhého a třetí-
ho ročníku oboru kuchař - číš-
ník. Střední škola Bohumín po-
stavila do soutěže pět budou-
cích barmanů.

Název Fiz-cup je odvozen od
tří slov - fantazie, image a zruč-
nost. Přísná porota sledovala
soutěžící již od přípravy stolu,
kontrolovala každou maličkost
a vše zapisovala do bodovacích
archů. A hodnotila rovněž ú-
směvy barmanů a barmanek 
a jejich přirozené pohyby při
přípravě. Důležitá byla také
jména jednotlivých nápojů, je-
jichž receptury si připravili sou-
těžící podle vlastní fantazie. .
Utkvěl mi v paměti zejména
název Horká známost.

Organizace celé akce je rok
od roku náročnější, protože zá-
stupci Střední školy Bohumín
stále zvyšují její úroveň. Letos

soutěž moderoval televizní spíkr,
pořadatelé s úspěchem obeslali
zajímavé a silné sponzory. Těmi
hlavními byly firmy Mattoni 
a Coca Cola. 

Neponechali náhodě ani do-
provodný program, ve kterém
vystoupili tanečníci souboru
Radost, před zaplněným sálem

předvedly své umění studentky
oboru kadeřnice. Do přípravy
byli zapojeni i studenti dalších
oborů, například obchodník
nebo humanitární a výchovná
činnost. Přímo v sále připravili
prodej občerstvení z vlastní vý-
robny - koláče, chlebíčky, zá-
kusky, cukrovinky a nápoje.

Organizátoři dali prostor také
stánkovému prodeji. 

První tři místa obsadili stu-
denti ze Střední školy společné-
ho stravování v Ostravě-Hra-
bůvce, nejlepší bohumínský bar-
man Daniel Brodek byl šestý.

Do soutěže se poprvé přihlásila také Veronika Pajtašová (vpravo) ze Střední školy Bohumín.
Foto: František Krejzek

(Pokračování na str. 13)

Foto: Lucie Balcarová
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Hledají se malí vzpěrači

Zájemci ve věku od 10 do 14
let jsou očekáváni v tělocvičně
SOU Bohumín (na Faji) vždy
v pondělí, středu, a pátek ve
14.30 hodin.

Mladší žáci ve věku 10 až 12
let závodí v trojboji: skoky
sounož, hod medicinbalem,
trh technický. Věnují se hlav-
ně obratnosti, rychlosti a posi-

lování a vzpírají jen okrajově -
učí se techniku.

Starší žáci od 13 let závodí
ve dvojboji - trh a nadhoz. Tré-
nují třikrát týdně obratnost 
a posilování.

Zájemci se mohou hlásit 
u trenéra mládeže Petra Tep-
líčka, tel.: 736 606 757.

Text a foto: Petr TEPLÍČEK

Sportovní klub vzpírání Bohumín hledá mladé talenty, silá-
ky, na doplnění družstev žáků.

Štafetové běhy - závěr atletické sezony
Atletickou sezonu končí

každým rokem štafetové bě-
hy na dlouhé tratě všech zá-
kladních škol ve městě a gym-
názia. Běhají se ve sportov-
ním areálu Gliňoč ve Skřečo-
ni již od konce sedmdesátých
let, přesně od roku 1997. 

Díky přesunu termínu pro-
běhlo letošní sportovní odpo-
ledne za příznivého počasí 
a splnilo účel, který vyslovil v ú-
vodu závodů jeden z organizá-
torů, Zdeněk Veselý: »Nepřišli
jste sem lámat rekordy, ale zabě-
hat si a pohybem udělat další
krok ke zdraví.«

Ovál na hřišti Gliňoč není
skutečně závodištěm, k tomu
má daleko. Přesto byla tra�
»vypreparovaná« a připravená
k dlouhým štafetovým běhům.
Na start postupně přicházela
děvčata a po nich chlapci šes-
tých, sedmých, osmých a devá-
tých ročníků, celkem osm šta-
fet. Mezi běžci se objevili i mis-
tři republiky v bězích na dlou-
hé tratě Martin Perutka, Mi-
chal Stuchlík a Lukáš Halaj.

Celkové výsledky, neběželo

se na čas, ale na pořadí, určily

jako vítěze Základní školu na

ulici Čs. armády, jejíž štafety

zvítězily v sedmi z osmi závo-

dů. Na dalším pořadí se umísti-

ly školy »Benešovka«, Skřečoň,

Masarykova a gymnázium.

Závody již tradičně pořádá
Základní škola Skřečoň za spo-
luúčasti Domu dětí a mládeže
Bohumín a Atletického klubu
Bohumín. Ředitelka závodu
Marie Valuštíková po soutěži
řekla: »Závody proběhly za příz-
nivého počasí, takže nemusíme
mít obavy o zdraví našich dětí.

Děkuji všem organizátorům a po-
řadatelům a také učitelům tělesné
výchovy, kteří svá družstva po-
stavili a přivedli na start. Dětem
gratuluji k vynikajícím výkonům 
i ke sportovnímu fair play chová-
ní. Těšíme se na příští ročník,
který bude jubilejní - už třicátý.«

František KREJZEK

Největší boje mezi běžci se odehrávaly před zaplněnou tribunou. Foto: František Krejzek

● Za nádherného počasí se ve středu 8. října uskutečnil 5.
ročník »Velké ceny Bohumína«. 

Nejmladším účastníkem byla Eliška Pohlová (21.3. 2007). 
V jednotlivých bězích zvítězili:

60 m Emily Gerulová, TJ Orlová (ml. žákyně); Martin Perutka,
AK Bohumín (ml. žáci); Zuzana Němcová, AK Bohumín (st. žá-
kyně); Michal Stuchlík, AK Bohumín (st. žáci); Lenka Hrdinová,
Biatlon Orlová (ženy) a Ladislav Svoboda, SSK Vítkovice (muži);

300 m Emily Gerulová a Martin Perutka;
1000 m Táňa Fiedlerová, Biatlon Orlová (ženy); Lukáš Halaj

AK Bohumín (muži).
Závody se konaly na stadioně při Základní škole na ulici Čs. ar-

mády, končily za umělého osvětlení a v 11 vypsaných kategoriích
se na start postavilo 101 závodníků.

● O následujícím víkendu 11. a 12. října proběhly v Třinci
podzimní víceboje, kde soutěžilo 10 členů AK Bohumín. 

Kdo z nich si počínal nejlépe: v pětiboji mladších žáků obsadil 
1. místo Martin Perutka (ze 22 startujících) a výborně se prezen-
tovala také v kategorii mladších žákyň Hana Wrožynová - obsadi-
la pěkné 4. místo (rovněž ze 22 startujících). V devítiboji starších
žáků byl na 1. místě Michal Stuchlík a na 5. Ondřej Kratochvíl. 
V desetiboji dorostenců obsadil Lukáš Halaj 3. místo.

Bilance letošní halové i dráhové sezóny 2008 je obdivuhodná.
Naši mladí atleti získali na mistrovstvích ČR celkem 9 medailo-
vých umístění! Obdiv patří nejen jim, ale také jejich trenérům
Karlu Hasníkovi, Haně Legerské a Albínu Skalíkovi.

Zdeněk VESELÝ, předseda AK

Obdivuhodná atletická sezona 



»Jako jiní uživatelé kabelové
televize i já uvažuji o zrušení této
služby, a to z důvodu neustálého
zdražování a vymlouvání se na
zkvalitnění signálu a programů.
Nic z toho však nepozoruji. Zají-
malo by mne, zda má město něja-
ké možnosti nabídnout nespoko-
jeným uživatelům jinou alternati-
vu příjmu televizního signálu, ja-
ko například znovu zprovoznit
venkovní střešní antény s tím, že
bych si jen dokoupil set-top box
na příjem digitálního signálu.
Myslím si, že by to až tak náročné
nemuselo být, nevím, nejsem od-

borník přes tuto problematiku.
Když jsem to
zkoušel s půjče-
nou digitální po-
kojovou anténou a set-top boxem,
signál jsem chytal docela kvalitní,
jen bych si musel koupit venkovní
anténu, abych mohl naladit všech-
ny dostupné programy, a umístit ji
na střechu domu. O nabídce služ-
by přes Podu neuvažuji.«

Odpověď z radnice:
V domě čp. 1032 - 1036 na

ulici Čs. armády je zajištěn te-
levizní signál pomocí kabelové

televize. V současné době do-
šlo k úpravě ceny, kdy se na-
příklad cena redukované na-
bídky zvýšila na 165 korun 
a přibyl přitom jeden program.

Vedle této možnosti je mož-
no využít pří-
jem televizní-
ho signálu

přenášeného optickým kabe-
lem firmy Poda, a. s. (tam, kde
je již zřízen), která tento pře-
nos nabízí současně s využitím
internetových služeb nebo sa-
mostatně.

Vzhledem k tomu, že příjem
televizního signálu do bytů
domů v majetku města je zajiš-
těn a cena za příjem televizní-
ho signálu jednotlivých spo-
lečností je standardní, město

Možnosti příjmu televizního signálu v Bohumíně
V rubrice Ptejte se na webových stránkách města se objevil

další dotaz občana, nespokojeného s kabelovou televizí. Jeho
dotaz i odpověď z majetkového odboru radnice přetiskujeme
v plném znění:

Bohumín již neudržuje původ-
ní zastaralé společné antény 
a v budoucím období ani neu-
važuje o jejich opětovném zpro-
voznění.

Pokud nebudete chtít využít
výše uvedených možností příj-
mu televizního signálu, máte
možnost zajistit si tento signál
vlastními silami, a to napří-
klad formou instalace vlastní
antény.

Budete-li instalovat venkov-
ní přijímací anténu na jakéko-
liv stavební prvky domu, jste
povinen požádat svého byto-
vého technika na majetkovém
odboru, jako zástupce vlastní-
ka domu, o jeho vyjádření.

Stanislav SVRČINA,
majetkový odbor

ptejte  se
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Jiří Greger při portrétování na Léto-kruzích ve Starém Bohumíně.
Foto: František Krejzek

Společná výstava studenta a jeho profesorky
V závěru října nabídne Sa-

lón Maryška netradiční spo-
jení umělců. V jeho výstav-
ních prostorách se setkají
žák a jeho profesorka, kteří
zde vystaví své obrazy. Výsta-
va »Jiří a Petra obrazem« od-
startuje v pondělí 27. října
vernisáží, která začne v Saló-
nu Maryška na náměstí T. G.
Masaryka v 18 hodin. 

Obrazy v Maryšce na něko-
lik týdnů vystaví bohumínský
malíř Jiří Greger společně 
s malířkou Petrou Dvořáčko-
vou. Poznali se na Lidové kon-
zervatoři v Ostravě, kde Jiří
Greger začal v roce 2001 stu-
dovat výtvarný obor malba,
kresba a grafika. »Od dětství
jsem rád kreslil, dokonce jsem si
jako malý přál být jednou socha-
řem. Nakonec jsem ale přece jen
zůstal u malování,« říká Jiří

Greger a pokračuje: »Do roku
2001 jsem byl samouk. V té době
jsem měl na kontě už několik vý-
stav, ale přesto jsem se přihlásil ke

studiu na Lidové konzervatoři 
v Ostravě, oboru malba, kresba 
a grafika. Nejprve jsem studoval
u Pavly Andráškové, teprve poz-

ději jsem se seznámil s Petrou
Dvořáčkovou.«

Na společnou výstavu v Bo-
humíně se těší také druhá polo-
vička tandemu, ostravská ma-
lířka a profesorka lidové kon-
zervatoře Petra Dvořáčková.
»Jirky si považuji jako dobrého
malíře, a proto jsem ráda přijala je-
ho nabídku, abych se podílela na
výstavě v Bohumíně. Není ale
mým prvním studentem, se kterým
vystavuji. Do společných expozic
jsem se pustila už v roce 2006, kdy
jsem vystavovala v ostravské gale-
rii Mlejn a v zámku Kravaře,« u-
vedla Petra Dvořáčková. 

Výstavu obrazů Jiřího Gre-
gera a Petry Dvořáčkové mů-
žete v Salónu Maryška vidět až
do 27. listopadu. Otevřená
bude vždy v úterý a ve čtvrtek
od 15 do 18 hodin a v době ko-
nání akcí v Salónu Maryška. 

Lukáš KANIA

(Dokončení ze str. 11)
A co soutěž Fiz-cup Junior přinese sa-

motným studentům? »Studenti, kteří se do
soutěže přihlásili, získávají za umístění body,
ke kterým asociace barmanů později přihlíží
při vydávání akreditace k této činnosti. Akre-
ditace má mezinárodní platnost a budoucím

chat jeden ze dvou nápojů. Porotci pak vy-
brali nejlepší drinky a jejich tvůrce odmě-
nili věcnými cenami. Zájem o diváckou
soutěž projevili zejména studenti jiných
studijních oborů Střední školy Bohumín,
kteří si vyzkoušeli barmanskou zrušnost.

František KREJZEK

barmanům usnadňuje získat dobré pracovní
pozice. Soutěž tedy není samoúčelná, ale při-
náší jejím účastníkům nesporné výhody,« řek-
la ředitelka soutěže Liběna Orságová z po-
řádající Střední školy Bohumín.

Součástí programu byla také soutěž pro
diváky. Deset z nich si mohlo zkusit namí-

Studenti tentokrát míchali horké drinky
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DĚKUJEME VÁM

Vážení spoluobčané!

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vyjád-
řili svými hlasy pro ČSSD v krajských volbách.

V Bohumíně dosáhla sociální demokracie nejlepšího 
výsledku v kraji. Získala 58,52 % vašich hlasů. Výsledek 
bereme i jako ocenění dobré práce našich zastupitelů. 
Vaši důvěru nezklameme.

Josef PLÁŠIL, předseda MO ČSSD Bohumín

sport Řekli si 
své ANO 
Viktor Kolarčík z Bohumína 
a Gabriela Hašková z Horního
Podluží ● Karel Wirth a Hele-
na Melušová, oba z Bohumína
● Filip Čapovec z Karviné 
a Monika Malasková z Bohu-
mína ● Petr Novotný z Ostra-
vy a Kamila Pawlusová z Bo-
humína ● René Šaffa a Xenie
Postředníková, oba z Bohumí-
na ● Ondřej Mrázek a Anna
Slezáková, oba z Bohumína ●
Radim Martiniak a Petra Vrb-
ková, oba z Bohumína ● Petr
Handák z Ostravy a Lenka
Herdová z Bohumína.

Matrikářky

Poděkování 
za přípravu
zlaté svatby

Děkujeme svým dce-
rám Ivaně, Mirce a Janě
za zajištění oslav naší zla-
té svatby. Zároveň chce-
me poděkovat místosta-
rostce Věře Palkové a mat-
rikářce Vlastě Pieklové
za vykonání obřadu 
přímo mezi rodinnými
příslušníky na oslavě 
v restauraci U Stružků.

I přes další povinnosti

při oslavách výročí Pudlo-

va si místostarostka Věra

Palková našla čas a přišla

mezi nás s přáním za sebe

i za město. Doprovázel ji

redaktor mistrů televize

T.I.K. Děkujeme.

Manželé Jiřina a Miroslav
KRÁLOVI

Ceník inzerce 
ve Společenské kronice:
rozměr 59,5 x 56 mm: 

bez fota 150,- Kč 

s fotem 250,- Kč

Dodejte prosím fotografie
na lesklém papíře, nepoškrá-
bané, nepolámané.

Nabídka aktivit v Bobeši

■ Novinka! Znaková řeč
pro batolata - Baby Signs - zá-
pis průběžně

■ pondělí v 16 hodin Tygříci
- cvičení rodičů s dětmi od 2
let

■ pondělí v 17 hodin Barvič-
ka - výtvarné aktivity pro ro-
diče s dětmi od 18 měsíců

■ pondělí v 18.45 hodin
Kurzy anglické konverzace
pro dospělé (telefonická ob-
jednávka)

■ úterý v 9 hodin Koťata -
cvičení pro lezoucí a chodící
batolata

■ úterý v 16 hodin Notička -
hudebně - pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 2 let

■ středa v 18 hodin Kurz
zdravého hubnutí s lektor-
kou STOB (telefonická objed-
návka)

■ čtvrtek od 8.30 do 10 ho-
din Berušky - aktivity rozví-
jející psychomotorický vývoj
miminek 0 - 10 měsíců

■ čtvrtek od 10 do 12 hodin
Baby dopoledne - prostor
pro setkávání maminek s mi-
minky od 0 až do 12 měsíců.
Klidné prostředí, možnost pře-
vážit miminko, besedy, hračky
a pomůcky pro miminka

■ čtvrtek v 18.30 hodin Kon-
verzační kurz jazyka českého
pro cizince

■ pátek dopoledne Želvička
- plavání dětí s rodiči v aqua-
centru (telefonická objednávka)

■ pátek od 15.30 do 18 hodin
Miniškolka - program pro
děti bez účasti rodičů

■ pátek odpoledne Baby
English - hravá výuka anglič-
tiny nejmodernější metodou
pro nejmenší (telefonická ob-
jednávka).

■ Poradna psychomotorické-
ho vývoje a příprava na plavá-
ní kojenců (dle individuální
telefonické objednávky).

Kontakt: ✆ 604 800 100, 
604 388 853 (herna)

Mateřské centrum Bobeš nabízí tyto pravidelné aktivity
pro děti a dospělé:

Nejlepší výsledek v kraji: v Bohumíně
ČSSD získala 58,52 % vašich hlasů 

Věra Palková 
se díky vašim
hlasům stala

členkou 
krajského 

zastupitelstva.
Děkujeme.

Na kolech krásným
podzimem

Až do 16. listopadu bude
cykloturistická sezona po-
kračovat seriálem pro veřej-
nost »Nebude-li pršet...«.
Každou neděli, pokud tedy
pršet nebude, někam poje-
deme, a to vždy se srazem v 9
hodin na náměstí T. G. Ma-
saryka. S sebou si vezměte
vydatnou svačinu, doklady 
a rezervní duši. 

19. října jsme navštívili pod-
zimní nádheru v Country
městečku v Polsku. Další ví-
kendy se vždy dohodneme,
mělo by to být něco na západ,
pak na východ a také na jih. 

Sezonu slavnostně ukončí-
me 17. listopadu »posledním
zvoněním«. Pojede se tento-
krát jízda zručnosti a bude za-
končena vyhlášením výsledků
»Nebude-li pršet...«, předá-
ním oblastních odznaků Br-
něnské kolo, posezením u piv-
ka apod.

Rostislav ŠAFRATA
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Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 20, které vychází 
6. listopadu, končí 29.října.

Blahopřání - jubilea

25. října oslaví 

50 let společného života 

manželé Josef a Miluše
FAJMONOVI. 

�
K jejich zlaté svatbě přejí 

všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody

do dalších let dcery Miluše a Pavla 

s rodinami, vnuci Tomáš, Lukáš 

s rodinami, Petr, Daniel, 

vnučka Nikolka a pravnučka Natálka.

18. října oslavili zlatou

svatbu, 50 let 

společného života, 

manželé 
Dominik a Anna
NIESTROJOVI

ze Skřečoně. 

Do dalších let oběma přejeme pevné

zdraví, štěstí, pohodu a boží požehnání.

To jim ze srdce přejí manželé 

Anežka a Josef Krajčí ze Šunychlu.

20. října oslavila 

své krásné 

70. narozeniny 

paní Růžena
PLUHAŘOVÁ.

�
Do dalších let hodně zdraví, 

štěstí a životní pohody přeje 

dcera Ilona s přítelem, 

syn Jarek s rodinou 

a všichni vnuci a vnučka s rodinou.

Noví občánci 
Bohumína

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Václav Banaš ● Andrea Báráňová ● Nela
Bažová ● Petr Červeňák ● Dominik Dibel-
ka ● Marie Díková ● Tomáš Dudešek
● Laura Fajmonová ● Daniela Fiedorová
● Ondřej Grümann ● Barbora Hanusková
● Markéta Hanusková ● Veronika Herma-
nová ● David Horváth ● Lukáš Chrenčík
● Natálie Jurčíková ● Adéla Kaletová ●

Terezie Klusová ● Richard Koláček ● David
Kot ● Karolína Koždoňová ● Nella Kubát-
ková ● Nataniel Kunetek ● Jan Kvasnica ●

Alex Liška ● Matyáš Luštěk ● Natálie Ma-
cháňová ● Laura Malinovská ● Maxmilián
Man ● Vendula Maňáková ● Jiří Miczko ●

Jakub Mik ● Eliška Nerychlová ● Vojtěch
Novák ● David Pálka ● Sarah Isabelle 
Papadimitriu ● Petr Pisarský ● Benjamin
Polák ● Bryan Pompa ● Ondřej Poskier ●

Michael Potyka ● Sylvie Přikrylová ● Filip
Rajnoch ● Sophie Reslerová ● Daniel Re-
vák ● Adam Ryšánek ● Patrik Svrčina ●

Tatínku a dědečku drahý,
stále na Tebe vzpomínáme,

scházíš nám všem.

19. října bychom 

oslavili 80. narozeniny

a zároveň vzpomene-

me 11. výročí úmrtí 

pana Ervína
VAVŘÍČKA. 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Zdeňka, 

dcera Eva, syn Břetislav, 

vnučky Yvonka, Lenka a Žanetka.

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

22. října jsme 

vzpomněli 1. výročí 

úmrtí naší milované

maminky, prababičky,

družky, sestry, tety,

švagrové 

paní Evy VÁCLAVKOVÉ. 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou druh Jožko, synové Jiří,

Miroslav, Květoslav, Josef a Antonín 

s rodinami.

Na lásku, 
kterou jsi nám dala,

nikdy nezapomeneme.

17. února 

jsme vzpomněli 

17. výročí, kdy nás 

opustila naše 

milovaná maminka,

babička, prababička a teta 

paní Františka KRÓLOVÁ,
roz. Kolebačová.

�
24. října uplyne 

40 let od úmrtí 

jejího manžela, 

našeho milého 

a obětavého tatínka,

dědečka a strýce 

pana Leoše
KRÓLA.

Na milé a starostlivé rodiče vzpomínají

dcery Antonie a Marie 

s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí
Těžko se s Tebou loučilo, 

těžké je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdci Tě
máme a navždy budeme mít.

11. října by se dožil 

60 let náš tatínek 

a dědeček 

pan Zbyšek
KOLTUN.

Zároveň si 30. října připomeneme 

10. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají manželka, 

synové Martin a Roman s rodinami.

Adam Szotkowski ● Tomáš Titz ● Maxim

Urbaňski ● Dominik Vlk ● Karin Wiśni-

owská ● Radek Wolný ● Irena Zikánová,

Karolína Zmudová. Matrikářky
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Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

1. listopadu 

by se dožila 90 let 

paní Olga
MARSZALKOVÁ

a zároveň jsme vzpomněli 9. září 

2. výročí jejího úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomíná neteř Marie

Chrupková s manželem a celou rodinou.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestička

k hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, 

co vzal, jen bolestné 
vzpomínky v očích zanechal.

4. listopadu vzpome-

neme 4. smutné výročí

úmrtí, kdy nás navždy

opustila naše milovaná

manželka, maminka, babička a prababička

paní Alžběta OLŠÁKOVÁ. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Bohumír, dcera Dana 

a syn Vladimír s rodinami.

Tu bolest nezahojí žádný čas,
vrací se stále, zas a zas. 

I ten od hřbitova tichý hlas,
jakoby někdo volal nás.

5. listopadu 

vzpomínáme 2. výročí,

kdy nás navždy 

opustila bez slůvka 

rozloučení 

paní Vlasta SCHULZOVÁ 
ze Šunychlu. 

S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

dcery Eva a Věrka s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

1. listopadu

by se dožil 84 let

pan Ing. 
Leo BARTEČEK. 

S láskou a úctou vzpomínají

manželka Libuše, vnučka Kateřinka, 

pravnučka Klaudinka, 

dcera Marcela a Ivo.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy...

31. října vzpomeneme

smutného

již 20. výročí od doby,

kdy nás navždy opustil

náš tatínek, dědeček,

ze�, tchán a strýc 

pan Karel OPIC. 
S láskou a úctou vzpomínají dcery 

Ivana s rodinou, Pavlína 

a babička.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, 

nikdy neodešel.

�
28. října vzpomeneme

15. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

pan Josef KARWACZYK. 

S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Jana, dcera Pavlína s rodinou,

dcera Iveta s rodinou.

Daruji Ti přátelství.
Daruji Ti lásku.

Daruji Ti šepot stromů
i květinovou krásku.
Daruji Ti den a noc.

Daruji Ti objetí.
Daruji Ti celý vesmír.

Daruji Ti dojetí.
Daruji Ti vzpomínku,

co po Tvé smrti pro mne zbyla,
daruji Ti ptactvo,

co na Tvém hrobě zpívá...

�
25. října 

vzpomínáme 

3. bolestné výročí 

náhlého úmrtí 

pana Jana

ŠIMKA

ze Záblatí. 

Děkujeme za tichou vzpomínku těch, 

co ho znali. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka

Vlasta a syn Jiří s rodinou.

Vzpomínky - úmrtí
Těžko se s Tebou loučilo,

těžké je bez Tebe žít. 
Láska však smrtí nekončí, 
v srdci Tě máme a navždy

budeme mít.
24. října uplyne 10 let

od chvíle, kdy nás 
navždy opustila naše

milovaná dcera, 
maminka, sestra a teta 

paní Darinka KASTLOVÁ, 
roz. Černá.

S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče,
synové a sestra.

29. října 

vzpomeneme 

100. nedožité výročí

narození tatínka, 

dědečka a pradědečka

pana Ondřeje LESNIAKA.

Vzpomínají synové a dcery 

s rodinami.

Navždy jste odešli, 
ztichl váš hlas, 

jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

�
4. listopadu vzpomeneme 10. výročí 

úmrtí tchána, dědečka 

pana Karla LIPUSE. 

Zároveň jsme si připomněli 

7. výročí úmrtí jeho manželky, 

tchyně, babičky 

paní Evy LIPUSOVÉ.

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

snacha Zdenka, 

vnuk František a vnučka Lenka.
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● Prodám vykrmené krů-
ty, domácí krmení, objednáv-
ky na ✆ 776 171 452.

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

● 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.

● 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.

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

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

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

● Daruji fenku 4letou NO,
krásnou, vlkošedou, po vyni-
kajících rodičích. Vhodná k
hlídání objektů. Z rod. důvo-
dů, ✆ 606 728 941.

● Prodám družstevní byt
v Novém Bohumíně, 3+1, cena
850 000 Kč. ✆ 732 915 394,
RK nevolat.

inzerce ● Pronajmu garáž u Party-
zána, ✆ 603 777 543.

● Pronajmu byt 1+1 v Boh.,
dlouhodobě, 1. platba předem,
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt 3+1 v Boh.
s možností převodu do os. vlast-
nictví, lodžie, 78 m2, ihned vol-
ný, event. vyměním za menší,
dohoda. Cena 690 000 Kč, ne-
jsem realitka, ✆ 736 228 883.

● Nabízím pedikúru u vás
doma, cena 120 Kč, ✆ 739
125 597.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, koberců, úpravy
podkladů, nivelace, renovace
podlah. Více na www.dvfloor.cz.

● Pronajmu garáž na Šuny-
chelské, ✆ 736 259 882.

● Firma z Bohumína hledá
kolegy pro rozšíření pracov-
ního týmu. Přijmeme svářeče,
obráběče kovu, přípraváře pro
výrobu ocelových konstrukcí.
✆ 606 503 302.

● Vyměním st. byt 2+1 
na ul. Alešově, Boh., reg. ná-
jemné, za 3+1 v Bohumíně, 
✆ 604 999 147.

● Prodám stav. poz. s cihlo-

vou chatkou na přístavbu RD

3+1, Petřvald, v klidné lokali-

tě. Cena nízká při rychlém jed-

nání. ✆ 607 968 160.

● Pronájem 3+1 na Tovární

428, 11. NP, cena 6 500

Kč/měs., ✆ 777 556 142.
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Pořádáte-li akci, o níž chcete informovat veřejnost, kontaktujte Martu Sztablo-
vou, knihovna K3, e-mail: knihovna-studovna@k3bohumin.cz, ✆ 596 012 203.

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

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

596 015 712

Sklad: Lidická 219, 
Nový Bohumín

IZOLACE
KRAN-IZOL

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

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

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

Mobil: 605 506 432

PROVOZNÍ DOBA:
út - čt 9 - 11 13 - 18 hod.
pá 9 - 11 13 - 15.15 hod.

Hodinářské opravy - čistíme
pouzdra i kovotahy, vyměníme
baterie na počkání - se zárukou,

prodej dalších typů baterií, 
dárkové zboží apod.

Vážení zákazníci, ve dnech 27.-29.
10. bude prodejna uzavřena.

PRODÁM BÍLÉ PLASTOVÉ NÁDOBY (konve) se šroubovacím víkem, 
objem 100 l, vhodné na kvas. Větší množství. Cena 150 Kč/kus. Spěchá -
stěhování. Volejte 603 802 030.

Ceník inzerce v OKU na
www.mesto-bohumin.cz



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23. října do 6. listopadu Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 1.11. v 17 a 19 hodin MÁJ. Český film, přístup-
ný od 12 let, 65 Kč.
■ 2.11. v 10 hodin A ZASE TA ŽOFKA. Pásmo
českých pohádek, 45 Kč.
■ 6. - 7.11. v 19 hodin ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO
KADEŘNÍK. Film USA, přístupný od 12 let, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 27.10. v 18 hodin VERNISÁŽ A VÝSTAVA 
OBRAZŮ JIŘÍHO GREGERA A PETRY DVOŘÁČ-
KOVÉ. Výstava  potrvá do 27.11.
■ 28.10. v 17 hodin CESTOVÁNÍ - PO STOPÁCH
INKŮ. Po stopách Inků s Janem F. Teistrem. 
■ 31.10. v 19 hodin TAJEMNÝ VEČER - HALLO-
WEEN 2008. Za svitu svíček se společně se čle-
ny literárně-dramatického oboru Základní umělec-
ké školy v Bohumíně necháme vtáhnout do scé-
nického hororového čtení. 
■ 1.11. v 19 hodin BEZE SLOV ANEB CO JINÉHO
LZE VLASTNĚ ŘÍCT? Studenti druhého ročníku
Slezské univerzity oboru Kulturní dramaturgie
zvou všechny příznivce kultury, zvláště pak diva-
dla, na svůj první dramatický experiment, který
vznikl na motivy dvou jednoaktových her americ-
kého dramatika Tennesseeho Williamse.
■ 4.11. od 18 hodin TAOISTICKÉ CVIČENÍ S DÁ-
ŠOU. Každé úterý.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 27.10. v 17 hodin KLUB DESKOVÝCH HER.
■ 30.10. ve 14 hodin SÍŤOVÉ HRY.

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.

■ 25.10. v 15 hodin JÁ, MÁMA A TÁTA. Víken-
dové odpoledne pro celou rodinu, centrum Bobeš.
■ 29.10. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNI-
ČEK. Centrum Bobeš.
■ 30.10. v 10 hodin ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU. Cent-
rum Slůně.
■ 31.10. v 17 hodin TVŮRČÍ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Výroba šperků, centrum Slůně.
■ 1.11. v 10 hodin POVÍDÁNÍ S DULOU JANOU.
Příprava k porodu, Slůně.

■ 2.11. od 14.  a od 16 hodin CO NÁS VE ŠKOLE
NENAUČILI ANEB ODPOLEDNE S MARY KAY.
Na objednávku - 604 999 147, Slůně.
■ 3.11. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU.
Slůně.
■ 3.11. v 15 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. Pou-
ze na telefonické objednávky, Slůně.                 
■ 6.11. v 9 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Slůně.
■ 7.11. v 16 hodin POCHOD SVĚTÝLEK ANEB
LAMPIONOVÝ PRŮVOD PRO MALÉ I VELKÉ.
Sraz na náměstí před fontánou, Slůně a Maryška.

OSTATNÍ KULTURA

■ 30.10. v 18 hodin HALLOWEEN 2008. Základní
umělecká škola. Scénické čtení hororových příbě-
hů - žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Bohu-
mín, komorní sál ZUŠ Bohumín.
■ Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin ANG-
LIČTINA ZA 2CKU! Klubovna v modré budově
vedle parku F. Chopina, pouze 20 Kč za 1 hodinu,
počet ve skupině je 10 lidí. Můžete se přihlásit 
i dodatečně. Pro mladé lidi do 26 let! 

SPORT

■ 25.10. od 9 hodin RELAXAČNÍ DOPOLEDNE
PRO VŠECHNY. Vstupné 130 Kč, kapacita cvičí-
cích je 30 míst. V 9 hodin Pilates, 10 hodin Fit ball,
11 hodin Power jóga. Sportcentrum Bohumín,
☎ 608 333 771.
■ 25.10. ve 14.30 hodin Viktorie Bohumín - FK
Horní Bludovice. FOTBAL - okresní přebor mu-
žů, předzápas Viktorie Bohumín - Sokol Dolní Lu-
tyně - mladší žáci v 12.45 hodin. Hřiště Viktorie
Starý Bohumín.
■ 26.10. ve 14.30 hodin FK Bohumín - SK Bohu-
slavice. FOTBAL - krajský přebor mužů, hřiště
za parkem.
■ 26.10. ve 14.30 hodin FK Bohumín "B" - Sn Orlo-
vá. FOTBAL - okresní přebor mužů, hřiště za
parkem.
■ 2.11. ve 14 hodin 1. BFK Frýdlant n. 0. - FK Bo-
humín. FOTBAL - krajský přebor mužů.
■ 2.11. ve 14 hodin MFK Karviná "B" - FK Bohumín
"B" FOTBAL - OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ. 

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA
PRO VEŘEJNOST od 27.10. do 2.11.

v týdnu podzimních prázdnin

pondělí 27.10. 6 - 21 hodin
úterý 28.10. 8 - 21 hodin
středa 29.10. 6 - 21 hodin
čtvrtek 30.10. 11 - 21 hodin
pátek 31.10. 11 - 21 hodin
sobota 1.11. 8 - 21 hodin
neděle 2.11. 8 - 21 hodin

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

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

■ 2.11. v 19 hodin muzikál VLASY. Divadelní zpra-
cování slavného amerického muzikálu HAIR v pro-
vedení skupiny Hair Company Prague. Cena vstu-
penky v předprodeji 150 Kč, v den konání 170 Kč.
■ 12.11. v 15 hodin MICHAL VIEWEGH A MAR-
TIN REINER. Beseda a autogramiáda dvou 
úspěšných představitelů české literární součas-
nosti, studovna knihovny K3 Bohumín, 50 Kč.
■ 3. - 28.11. MÉ NEJMILEJŠÍ MÍSTO V BOHU-
MÍNĚ. Výstava děl žáků 1. a 2. tříd základních
škol vzniklých v soutěži O Bohumínu a historii hor-
nictví v Moravskoslezském kraji víme všechno, 
aneb soutěž pro 1833 dětí. Vyhodnocení soutěže
proběhne v pondělí 3. listopadu v 9 hodin v sále
kina K3 Bohumín. Soutěž je realizována z grantu
Nadace OKD. Foyer kina K3, vstup zdarma.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ do 31.10. VZPOMÍNKY BABIČKY KNIHOVNY.
Retrospektivní výstava knih a dokumentů mapují-
cí historii knihovny v Bohumíně, 0 Kč.
■ 30.10. od 17 hodin ABECEDA FILMU. Přednáš-
ka filmového kritika Martina Jirouška na téma fil-
mové historie, struktury a druhů filmů s DVD ukáz-
kami,  studovna knihovny K3 Bohumín, 30 Kč.
■ 11.11. v 15 hodin CO MI LIŠKA VYPRÁVĚLA.
Čítárnička pro nejmenší aneb pohádky o zvířát-
kách. Tentokrát i s výtvarnou dílničkou - vymaluj
si zvířátko, 0 Kč.
■ 3. - 28.11. UMĚNÍ VE ZNAMENÍ ŠKORPIONA.
Výstava bohumínského výtvarného klubu Škorpi-
on. Mladí umělci představuji svá díla a klasické
výtvarné techniky, malá galerie knihovny K3 Bo-
humín, 0 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 23. - 24.10. v 19 hodin PAŘÍŽ. Francouzská ko-
medie, přístupná od 12 let, 70 Kč.
■ 25. a 26.10. v 19 hodin RUDÝ BARON. Válečný
film Německo, Velká Británie, přístupný, 75 Kč.
■ 26.10. v 10 hodin ZAPOMENUTÝ OSTROV. Do-
brodružný, komedie, rodinný film USA, český da-
bing, 60 Kč.
■ 30. a 31.10. v 19 hodin HELLBOY 2: ZLATÁ
BRÁNA. Akční, fantasy, dobrodružný film USA,
přístupný od 12 let, 65 Kč.
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Děti obdivovaly
výlov rybníka

Děti ze Základní školy v Zá-
blatí se byly 30. září podívat na
výlov rybníka Cihelňák v ne-
dalekém Rychvaldě. Dověděly
se spoustu zajímavých infor-
mací o rybách a životě v rybní-
ce. Na vlastní oči viděly jak vy-
padá nejen kapr, kterého znají
z vánočního prodeje, ale taky
amur, tolstolobik nebo štika.
Text a foto: Marta LUČANOVÁ

Darované kartáčky se moc líbily
Děti a paní učitelky z mateřské školy se speciální třídou na Ne-

rudově ulici 1040 děkují Všeobecné zdravotní pojiš�ovně za spon-
zorský dárek - zubní pasty a kartáčky v rámci prevence a ochrany
dětského chrupu. Dětem se kartáčky líbily a slíbily, že si budou
denně čistit  zoubky, aby je měly čisté a zdravé. Nakreslily obrázky
do soutěže »Bobr si  čistí zoubky«, ve které budou nejlepší práce
odměněny. (urb)

Fronta příznivců Jarka Nohavici
Několika hodinovou řadu vystáli příznivci Jarka Nohavici, když

čekali na zahájení předprodeje lístků na jeho koncert v kině K3.
Podle přísných pravidel byl zahájen 13. října v 18 hodin. Během
třiceti minut byly všechny vstupenky vyprodány. »Tři sta lístků pro
Bohumín na Jarka Nohavicu, to je úplně směšné. Když mohl každý 
zájemce koupit 6 vstupenek, po padesátém v řadě už nebylo co řešit,«
zlobil se jeden ze stojících v řadě, na kterého se lístky nedostaly.
Stejně jako on dopadly desítky dalších. Ve frontě nestáli jen bo-
humínští, ale i lidé z okolních měst a z Polska. Věřme, že se pís-
ničkáře v našem městě ještě v brzku dočkáme. Bohumín uslyší 
sólový recitál Jarka Nohavici sestavený nejen ze známých písní,
ale i z aktuálních novinek právě vydávaného alba Ikarus. Cédéčka 
s jeho písničkami si budou moci návštěvníci zakoupit přímo při
koncertě 10. listopadu, který začne v 19 hodin. (frk)

20 minut prezidenta v Bohumíně
Prezident České republiky Václav Klaus se 12. října na dvacet

minut objevil v našem městě. Před nádražím vystoupil z auta, kte-
ré ho dovezlo z Českého Těšína, kde se setkal s polským preziden-
tem Lechem Kaczynskim. Hlavu státu přišel pozdravit starosta
Petr Vícha, ředitel Krajského centra osobní dopravy Českých
drah v Ostravě Miroslav Klich a hejtman Moravskoslezského kra-
je Evžen Tošenovský. Václav Klaus poté odjel z bohumínského
nádraží do Varšavy, kde pokračoval s polským prezidentem ve
společných oslavách výročí nezávislosti obou států. (frk)

Foto: Lucie Balcarová

Foto: J. Zikmundová

Foto: Lucie Balcarová


