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87 videoterminálů proti vůli města

Budou nové herny ukrajovat opět z rodinných rozpočtů? Foto: Lucie Balcarová

Město od roku 2005, kdy
vydalo obecně závaznou vy-
hlášku zakazující výherní
hrací automaty ve vybra-
ných lokalitách, úspěšně sní-
žilo jejich počet ze 144 na 33.
Ministerstvo financí ČR
však v posledních měsících
povolilo nejen v Bohumíně
provoz videoterminálů, kte-
ré nahrazují v hernách starší
výherní automaty a nepod-
léhají při schvalování sou-
hlasu města.

O problému znovu se rozši-
řující sítě hazardních heren ve
městě hovořím s Jitkou Kanio-
vou z finančního odboru Měst-
ského úřadu v Bohumíně.

Jak se změnily podmínky
pro povolování videoterminálů 
v našem městě?

Musím připomenout, že ho-
voříme o dvou různých po-
jmech. Provoz výherních hra-
cích automatů mohla města
zakázat vlastní vyhláškou, na-
příklad v případě, že herna by-
la v blízkosti školy, státní insti-
tuce nebo zdravotnického za-
řízení. Nové přístroje, takzva-

né videoterminály, starý zákon
z roku 1990 neposuzuje jako
výherní hrací automaty. Řadí
je do ostatních přístrojů, které
mohou být povoleny pouze
ministerstvem financí. Do ro-
ku 2007 byla i přesto města
žádána o vyjádření k povolení
videoterminálů. V roce 2007

byl městu zaslán písemný pří-
slib ministerstva financí, že
nebude povolovat videotermi-
nály na místech, na které se
vztahují obecně závazné vy-
hlášky. Tento slib ministerstvo
porušilo a bez účasti města za-
čalo na jeho území povolovat
videoterminály, k dnešnímu

dni jich máme ve městě 87.

Na naše stanovisko se nás mi-

nisterstvo financí opět začalo

ptát až od září letošního roku.

Jejich postupy při povolování

videoterminálů nám připadají

velice zvláštní.

(Dokončení na str. 5)

Památka zesnulých
O letošních dušičkách navštívily bohumínské

hřbitovy tisíce lidí. Nad hroby svých blízkých roz-
jímali o životech zemřelých, o jejich odkazech 
a poslání. Mnoho z nich zde však našlo také pře-
vrácené květináče, rozbité vázy, odfouknuté věn-
ce. Silný vítr tady minulý týden nadělal spoušť.

2. listopadu lidé navštěvují hřbitovy, aby zavzpo-
mínali na své zesnulé. Na hroby pokládají věnce 
a květiny a zapalují svíčky. Den je vzpomínkou na ty,
kteří už nejsou mezi námi. 

Lidé znají tento svátek pod pojmem dušičky. Tak,
jak se slaví dnes, je údajně znám od roku 998, kdy jej
zavedl francouzský opat Odillo. Pro mnohé je hřbi-
tov park, kde ze země rostou kameny se jmény zmi-
zelých neznámých. Lidé, kterým ta jména patřila,
jsou ve skutečnosti pohřbeni v myslích těch, kteří je
znali. Ve vzpomínkách je jejich život i smrt. (frk)

Hřbitov ve Starém Bohumíně je jedním z nejhezčích ve městě. Lidé sem chodí rádi 
rozjímat nejen na dušičky. Foto: František Krejzek
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Na otázky týkající se odpadů
odpovídá Pavel Klimovič, ve-
doucí odboru životního pro-
středí a služeb spolu se Šárkou
Plutovou z téhož odboru.

Od čeho se cena za odvoz odpadu
odvíjí, co je v ní započítáno?

V celkové výši úhrady za na-
kládání s komunálními odpa-
dy jsou zakalkulovány kromě
svozu nádob na odkládání směs-
ného komunálního odpadu
rovněž náklady na sběr nebez-
pečných odpadů, provozování
sběrných dvorů, vývoz velko-
kapacitních kontejnerů na pě-
ti hřbitovech a částečně na
služby související se separací.
Město Bohumín již tradičně do
této oblasti přispívá ze svých
finančních prostředků, na rok
2009 se jedná o částku 2 450
tisíc korun.

V roce 2009 budou nadále
poskytovány slevy z úhrady za
nakládání s komunálními od-
pady fyzickým osobám samo-
statně bydlícím v rodinných
domech (1 osoba v rodinném

Rozhovor s Pavlem Klimovičem, vedoucím odboru životního prostředí a služeb

Jaká bude cena odpadů v příštím roce? 
Rada města Bohumína na svém zasedání 3. listopadu projednávala výši 

úhrady za nakládání s komunálním odpadem pro občany v roce 2009 a sta-
novila následující roční platby. Při četnostech vývozů 1 krát za 14 dnů 
za popelnice 110 litrů zaplatíme 1 430 korun, kontejnery 1 100 litrů 7 696
korun a sídlištní kontejnery s šesti vhazovacími otvory 42 172 korun. Do-
chází k navýšení úhrady o 3,8 % u popelnic 110 litrů, 7,6 % u kontejnerů 
1 100 litrů a 7,9 % u sídlištních kontejnerů s šesti vhazovacími otvory. 

domě), bez ohledu na způsob
vytápění. Sleva se zvyšuje na
550 korun za rok za popelnici
100 litrů při četnosti vývozu 
1 krát za 14 dnů. 

V jaké míře budou fungovat 
velkokapacitní kontejnery?

Od 1. ledna 2009 dochází ke
zrušení všech velkokapacitních
kontejnerů umístěných na ve-
řejných prostranstvích ve měs-
tě. Jedná se o stanoviště v Pud-
lově - ulice Vilová, v Záblatí -
sokolovna, v Nové Vsi - res-
taurace »Na Valech«, ve Vrbi-
ci restaurace »U Zvonu«, v Šu-
nychlu - mostek, v Kopytově -
točna, ve Skřečoni - ulice 1.
máje (garáže). Jedním důvo-
dem zrušení velkokapacitních
kontejnerů je povinnost odpa-
dy třídit a druhým důvodem je
soustavný výskyt černých sklá-
dek na těchto stanovištích.

Kam tedy mají občané možnost 
s odpadem zamířit?

Separace - sklo, plasty, papír
včetně nápojových kartono-
vých obalů odkládáme do ná-

dob na tříděný odpad. Jedná
se o barevné zvony - modré,
žluté, bílé a zelené. Na separo-
vaný sběr existuje ve městě 96
kompletních stanoviš�.

Do sběrného dvoru komu-
nálních odpadů umístěného 
v areálu BM servisu, a. s. na u-
lici Koperníkově lze odložit té-
měř veškeré vytříděné druhy
komunálních odpadů. A to jak
velkoobjemové odpady - na-
příklad skříně, gauče, koberce,
tak separovaný odpad - plasty,
papír, nápojové kartonové o-
baly, sklo (autoskla nejsou o-
debírána). Dále dvůr odebírá
textil, kovový odpad, pneuma-
tiky, a to pouze osobních auto-
mobilů jednorázově v množ-
ství do 5 kusů, stavební odpa-
dy - zeminu, beton, cihlu, de-
moliční odpady, rovněž jedno-
rázově ve velice omezeném
množství do 0,5 m3, což je 5 až
6 zahradních koleček. Odevz-
dat zde můžete i nebezpečné
odpady jako jsou zbytky barev,
oleje, autobaterie, dále vyřaze-

né elektrozařízení, tedy elekt-
rospotřebiče - ledničky, televi-
zory, zářivky, počítače, žehlič-
ky,vysavače, pračky. Odkládá
se zde také rostlinný odpad -
posečená tráva, listí, rostlinné
zbytky kromě ořezaných větví,
keřů.

V mobilním sběrném dvoru
jsou odebírány stejné druhy
odpadů jako ve sběrném dvo-
ru stálém, umístěném v areálu
BM servisu a. s. V roce 2009
se mobilní sběrný dvůr objeví
v každé městské části v inter-
valu dvakrát za rok vždy po
dobu 13 dnů v období od 5.
března do 10. listopadu. Mo-
bilní sběrna se zastaví na deví-
ti stanovištích.

Pojízdná sběrna nebezpeč-
ných odpadů sváží nebezpečné
odpady a vyřazené elektrozaří-
zení. V roce 2009 vyjede po-
jízdná sběrna čtyřikrát, a to
28.3., 20.6., 5.9. a 7.11.

Ve sběrném místě v Závodu
Recyklace ŽDB GROUP a. s.,
na vrátnici (ul. Revoluční, na-
proti fotbalovému hřišti) lze
rovněž předávat nebezpečné
odpady a vyřazené elektrozaří-
zení.

Kde občané získají potřebné 
informace o nakládání 
s komunálními odpady?

Téměř všechny informace 
o možnostech nakládání s ko-
munálními odpady v našem
městě najdou občané opět v e-
kologickém kalendáři na rok
2009, který už tradičně vydává
město. Bude doručen do všech
domácností do konce letošní-
ho roku. A také na webových
stránkách města Bohumína, 
v rubrice ekologické okénko.

Nabádáme všechny občany
k důslednému třídění odpadů.
V našem městě k tomu máme
vytvořeny široké možnosti. Po-
kud odpady roztřídíte, umož-
níte tak jejich znovupoužití
nebo jejich využití. Pokud od-
pad vyhodíte do popelnic,
končí na skládkách, které neu-
stále rostou. Třídit odpady je 
v podstatě velmi jednoduché 
a mělo by být samozřejmostí
pro každého z nás.

František KREJZEK
Město si od mobilního sběrného dvoru slibuje odstranění černých skládek u stanoviš� velkokapacitních kontej-
nerů. Fotografie je ze Skřečoně, u garáží na ulici 1. máje. Foto: Šárka Plutová
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Podrobné informace nalez-
nete na www.mesto-bohumin,
sekce radnice - úřední deska.
Město nabízí k licitaci:

I Byt na ulici Okružní 1055,
1+1, číslo bytu 52, katego-

rie I., 11. nadzemní podlaží.
Celková plocha 38,61 m2, pro
výpočet nájemného 37,27 m2.
Prohlídka bytu 13. 11. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
19.11. v 16 hodin. (vach)

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. 

Licitace městských bytů

Budeme třídit také elektrospotřebiče
Po Písku, Zlínu a dalších městech také

Bohumín začíná se separací drobných 
elektrospotřebičů. V budově radnice, pří-
mo naproti vstupním dveřím, se začátkem
října objevil koš na drobnou elektroniku.

Mobily, kalkulačkami, »empetrojkami«,
fleshkami a dalším drobným elektronickým
zařízením jsou naše domácnosti přímo zava-
leny. Lidé někdy mají problém rozlišit, co je
a co už není elektrospotřebič, jako některé
hračky, elektrické zubní kartáčky, konzole 
a podobně. A také opravdu málokdo doma
skladuje drobné vysloužilé elektrospotřebi-
če, aby je pak hromadně odnesl tam, kam
má. To jsou asi dva hlavní důvody špatného
třídění drobných elektrospotřebičů. 

Zeptali jsme se v bohumínských prodej-
nách s elektrospotřebiči, zda již mají nebo 
uvažují o e-boxech.

V prodejně Elektro Dendis najdete koš na
drobnou elektroniku a můžete do něj odlo-
žit nepotřebný přístroj, i když si nic nového
nekoupíte. Elektro Gola expert odebírá vy-

sloužilou elektroniku kus za kus, koupíte-li
nový kávovar, starého se zde můžete zbavit.
Pro samostatný koš v prodejně není místo.
Palka elektro nabízí možnost odevzdat ne-
potřebné kusy drobného elektrozařízení 
s tím, že je ukládá ve skladovacím prostoru.
Speciální boxy v prodejně nenajdete, kdo-
koliv sem však může elektroniku donést. 

Koše, které se objevily na radnici, jsou
bezplatným příspěvkem firmy Asekol, která
jako jedna ze tří společností, zabývající se
likvidací použitého elektrozařízení, získala
od ministerstva životního prostředí na tuto
činnost licenci. Obrátit se na ni mohou i ji-
né instituce s žádostí o speciální e-box. 

Větší spotřebiče je možno odevzdat ve
sběrném dvoře na Koperníkově ulici nebo
mobilní sběrném dvoředvoře, na vrátnici
REZ-ŽDB Group a.s. a v pojízdné sběrně.

František KREJZEK

Do tohoto koše umístěného ve vestibulu radnice
mohou občané odkládat drobné elektrospotřebiče.

Foto: Šárka Plutová

Služba je určena hlavně pro
občany našeho města a okolí,
kteří shánějí například řemesl-
níky, specializované obchody 
s konkrétním zbožím, služby
nebo podnikatele. Při vytváře-
ní tohoto kata-
logu byl hlavní
důraz kladen
na jednoduchost vyhledávání 
a přehlednost informací. Pro
získání informací stačí, když
občan zadá do vyhledávacího
pole název firmy nebo vybere
kategorii. Katalog pak sám na-
bídne seznam nalezených firem
či podnikatelů. Kliknutím na
název subjektu se pak zobrazí
detailní informace, mezi které
patří adresa, telefonní kontakt,
provozní doba a stručná cha-
rakteristika firmy.

V případě, že firma či podni-
katel má zájem o uvedení 
v tomto katalogu, je v jeho dol-
ní části připraven registrační
formulář. Tento dokument sta-

čí vyplnit a odeslat na e-mailo-
vou adresu firmy@mubo.cz ne-
bo osobně odevzdat na info-
centru městského úřadu v Bo-
humíně. Informace z formuláře
budou následně do týdne zve-

řejněny v ka-
talogu. 

Podnikatelé,
kteří mají provozovnu na úze-
mí Bohumína či Rychvaldu,
mohou k informacím připojit
také fotografie provozovny či
prezentační video.

Služba je poskytována jak
občanům, tak i firmám zcela
zdarma. Informace v databázi
jsou pravidelně aktualizovány.
V současné době je prováděna
kompletní aktualizace všech
údajů o firmách a službách 
v katalogu. Informace tak bu-
dou maximálně aktuální. 

V případě dotazů můžete 
telefonovat na 596 092 202
nebo 596 013 027.

Michal KOLOVRAT

Katalog firem a podnikatelů
na webových stránkách města

Město Bohumín na svých oficiálních internetových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz v sekci Volný čas provozuje 
katalog firem a podnikatelů působících na území měst Bohu-
mín a Rychvald. Naleznete jej pod odkazem Firmy, služby,
podnikání v levé části webových stránek. V současné době 
tato databáze obsahuje téměř 800 subjektů.

podnikání

Udělejte si zásobu vody na den
V úterý 11. listopadu bude z provozních důvodů přerušena

dodávka pitné vody z veřejného vodovodu v lokalitě od ulice
Slezské po ulici Ostravskou ve Starém Bohumíně. V době od
8 do 16 hodin nepoteče voda z důvodu přeložky vodovodní sí-
tě při výstavbě dálnice D47. Předpokládané obnovení dodáv-
ky je plánováno na 16.30 hodin. Náhradní zásobování bude
prováděno po celou dobu odstávky autocisternou. Děkujeme
za pochopení. SmVaK Ostrava, a. s.

Na základě častých dotazů
občanů z městské části Bo-
humín-Pudlov rada města
zařadila dům na ulici Louny
171 mezi domy, ve kterých se
byty licitují.

V tomto objektu je celkem
šest bytů II. kategorie. Tři o ve-
likosti 1+2 a 1+3 jsou volné 
a v současnosti se opravují. Po

skončení oprav proběhnou pro-
hlídky a licitace, které budou
řádně zveřejněny. Licitace se
budou moci zúčastnit zájemci,
kteří splňují podmínky zveřej-
něné na webových stránkách
města www.mubo.cz. Bližší infor-
mace získáte také na majetko-
vém odboru městského úřadu,
kancelář číslo 207. (vach)

Upravují se další byty k licitaci 
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Naše parky a parčíky v nové zeleni

Na vizualizaci je pohled na budoucí parčík ve Skřečoni. 

Ve Skřečoni, Starém Bo-
humíně, v centru města, všu-
de tam začaly nebo začnou
podzimní parkové úpravy
zeleně. Obměňují se staré
stromy za nové, nemocné či
napadené za zdravé. Co se
nestihne o letošním podzi-
mu, dokončí se příští rok.
Město letos prosází v parcích
půl milionu korun.

Parčík s dětskými 
prolézačkami ve Skřečoni
Práce již začaly v parčíku ve

Skřečoni. Nové výsadbě mu-
selo uvolnit místo 23 stromů 
a keřů. Náhradou za ně budou
vysazeny stromy nové, zdravé
a s jiným posláním. Některé
budou pro ozdobu, jiné vytvo-
ří protihlukové stěny, další jen
optické dělení parku. 

Podrobnosti nám sdělila �u-
bica Jaroňová z odboru život-
ního prostředí a služeb, která
má zeleň města na starost:
»Staré, poškozené a nemocné
stromy nahradí nové, účelnější.
Bude zde vysazeno čtrnáct slou-
povitých dubů, pět kvetoucích sa-
kur, tři zajímavé katalpy velké 
a čtyři menší, všechny kvetoucí
nádherně bíle v obrovitých usku-
peních květenství. V delší ose par-
číku bude vytvořena podél plotu
od Tomášů  alej šestnácti tisů. 
Z keřů vzniknou živé ploty, cel-
kem se vysadí 171 ptačích zobů,
deset buxusů a deset lísek.«

lice Jana Palacha, uvnitř par-
ku, se budou vysazovat již po-
měrně vzrostlé rododendrony. 

»Další etapa závisí na dotaci 
z evropských fondů, o kterou jsme
požádali. Chceme vyměnit někte-
ré stromy, provést zdravotní pro-

řezy, svázat
vybrané ko-
runy pruž-

nými textiliemi, aby se zabránilo
rozlomení koruny. Keře jsou nao-
pak financovány z městské po-
kladny. Úmyslně jsme zvolili
vzrostlé dřeviny z několika důvo-
dů. Je ihned vidět efekt, zabrání-
me zlodějům keře ukrást, jsou
příliš velké. A důležitým důvo-
dem je jejich poměrně velká odol-
nost proti uschnutí. Do parku

chodí mnoho pejskařů venčit své
miláčky. Když malý keř několi-
krát počůrá několik psů, rychle 
usychá a hyne. Vzrostlý keř se to-
mu dovede ubránit,« řekla �ubi-
ca Jaroňová. Letos se do ozdra-
vění parku vloží z městské po-
kladny minimálně půl milionu
korun.

Okolí Slunečnice
Další plochou, která přichá-

zí ještě letos v úvahu pro vý-
sadbu nové zeleně, je prostor
před Slunečnicí (bývalý hote-
lový dům). Práce na parkova-
cích stáních a kruhové fontá-
ně pokročily již tak daleko, že
by se zde mohli vbrzku objevit
zahradníci. Vše záleží na tom,
jestli během příštích dnů neza-
sype zemi sníh.

Střed města
V centru města, na náměstí

T. G. Masaryka, dojde k výmě-
ně stromů, které před dvěma
lety slavnostně sázeli zástupci
jednotlivých městských částí.
Některé lípy již dnes neexistují,
ostatní jsou napadené kras-
cem lipovým. Město zůstane 
u lip, ale ty nové budou vzrost-
lejší. Výsadbu bude financovat
investor supermarketu Kauf-
land, který v rámci náhrady
vykácené zeleně v místě stave-
niště provede ještě další vý-
sadbu stromů v centru města. 

Mnoho nových stromů se
letos už objevilo okolo budou-
cí odpočinkové travnaté plo-
chy u plaveckého bazénu. Ta-
ké tato výsadba je náhradou za
zeleň, která ustoupila stavbě
dálnice. Zde se bude s dosazo-
váním ještě pokračovat. Před
vstupem do bazénu by měl stát
nádherně kvetoucí liliodend-
ron, jehož květy připomínají
tulipán. 

Parčíky v městských 
částech
Obnova zeleně ve městě

probíhá systematicky již něko-
lik let. Úpravy mají za sebou
parčíky ve Vrbici, u kurtů ve
Starém Bohumíně, město ne-
chalo dosadit stromy v Olšin-
kách, v městské části Šunychl,
nebo v Nové Vsi. Několik stro-
mů bude vysazeno také v Ko-
pytově.

František KREJZEK

Dětský koutek ve Starém
Bohumíně
Na jaře začala první etapa

revitalizace parčíku ve Starém
Bohumíně, ve kterém stojí rov-
něž dětské prolézačky. Vykáce-
ly se některé břízy, které byly
na konci
své život-
nosti, ně-
které se ponechaly a k jejich
odstranění dojde ještě letos na
podzim. »Všechny práce budou
provedeny do konce příštího roku,
včetně dosadby nových dřevin 
i keřů,« ujistila �ubica Jaroňová.

Park Petra Bezruče
V parku Petra Bezruče se 

v těchto dnech rozbíhá velká
dosadba větších keřů. Podél u-

životní prostředí

V parku Petra Bezruče jsou v těchto dnech vysazovány už vzrostlé keře. Foto: Lubica Jaroňová
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87 videoterminálů proti vůli města
(Dokončení ze str. 1)

O jaké postupy jde?
Bude to znít jako špatný vtip,

ale v době, kdy došel z minis-
terstva dotaz na stanovisko 
k povolení provozování vieo-
terminálů pro jednoho provo-
zovatele, bylo již na Minister-
stvu financí ČR skončeno ří-
zení s jiným provozovatelem 
a s kladným výsledkem. Při 
osobní návštěvě na minister-
stvu pražský úředník dokonce
lhal a ujiš�oval nás, že žádosti
o povolení videoterminálů 
v zónách zakázaných městskou
vyhláškou nebylo vyhověno.

Jak tedy vypadá situace ve městě
v tuto chvíli?

K 29. říjnu je v provozu 50 
z 87 povolených viteoterminá-
lů.

Jsou nějaké rozdíly v provozování
automatů a videoterminálů?

Je jich hodně a jsou dost
podstatné. Na videoterminálu
lze hrát pouze po vložení papí-
rové bankovky, jejíž nejmenší
hodnota je dnes padesát ko-
run. U původních automatů
bylo možno hrát za pětikoru-
nu. Některé nové videotermi-
nály mohou využívat i bankov-
ní karty. Města povolovala
hrací automa-
ty na jeden
rok, minister-
stvo nově vydává povolení na
provoz videoterminálů na do-
bu deseti let! Třetí změnou je
již zmíněné rozhodování mi-
nisterstva bez spoluúčasti ob-
ce. V současné situaci ani není
zřejmé, jaké poplatky z video-
terminálu provozovatel odvá-
dí a kde končí. U výherních
automatů měly příjem z po-
platků města a obce, které vý-
herní hrací přístroje na svém
území povolily. I přesto desít-

ky radnic přistoupily k omezo-
vání hazardu s ohledem na ro-
diny hráčů. Ti se vesměs rek-
rutují z řad sociálně slabého o-
byvatelstva a prohlubují fi-
nanční nedostatek svých rodin
utrácením sociálních dávek 
v hernách. Oproti hracím au-
tomatům se v hernách kon-
centruje vysoký počet video-

terminálů, ně-
které herny
mají povolení

na takový počet přístrojů, kte-
ré se ani fyzicky do prostoru
herny nemohou nainstalovat.
Jednoznačně to ukazuje na
plány do budoucna. Za deset
let, po které povolení platí, se
dá přece rozšířit provozovna 
o další »doupata«.

Postoj radnice k problému
videoterminálů vyjadřuje na-
prosto jasné prohlášení starosty
města Petra Víchy na tiskové
konferenci 22. října:

»Bohumínská radnice je čle-
nem sdružení měst a obcí proti
hazardu, které hodlá postup a roz-
hodnutí ministerstva financí na-
padnout. Jednou z možností je
soudní řešení, jinou změna záko-
na.«

Starosta Petr Vícha již inici-
oval novelu tohoto právního
předpisu v Senátu. V novele
jsou tři body, které by mohly
obcím pomoci. Města by měla
být účastníky řízení při povo-
lování videoterminálů, novela
navrhuje omezení platnosti
povolení na stejnou dobu jako
u výherních automatů, tedy
jeden rok, a třetí změnou je za-
kotvení respektování obecně
závazných vyhlášek obcí a měst.

Starostové jsou odhodláni
jít i soudní cestou k dosažení
změn, které bez jejich vědomí
a proti jejich snaze schválilo
ministerstvo financí.

František KREJZEK

o nás bez nás

S nápadem zřídit na nádraží pro bezdo-
movce místnost, kde by se mohli umýt, pře-
vléci a chvíli spočinout, přišlo město za vede-
ním železniční stanice Bohumín. Po několi-
ka jednáních se zdá, že problém je řešitelný 
a z vestibulu zmizí polehávající bezdomovci 
a vlezlý zápach.

Dráhy, městská ani státní policie si s problé-
mem přespávajících bezdomovců nevěděla rady.
Žena, která našla svůj domov ve vestibulu želez-
niční stanice, každé ráno připravuje cestujícím
druhé probuzení. To když nasajete zápach, který
kolem i pod sebe tato nebožačka šíří. Dobrou vi-
zitkou není stávající situace ani pro dráhy. Jedno
z nejmoderněji vybavených nádraží »terorizují«
lidé, kteří nejsou ani tak vidět, jako cítit.

To by se mohlo ještě před příchodem studené
zimy změnit. Město nabízí finanční spoluúčast
ke zřízení »noční čekárny« pro bezdomovce 
v nádražních prostorách. Na místu se shodují
také dráhy, i když zde je situace složitější, než by
se mohlo zdát. Celý areál je rozdělen na mnoho
částí, které jsou ve správě různých subjektů. Tý-
ká se to záchodů, čekáren, nástupiš�, kolejí 
a dalších částí majetku Českých drah.

Bývalá místnost celníků, přímo naproti zá-
chodům v jedné z bočních aul, má umyvadlo 
s tekoucí vodou. Radnice poskytne ještě lavice,
dezinfekční prostředky, železniční stanice Bohu-
mín bude zajiš�ovat úklid a hygienu v prostoru
čekárny pro bezdomovce a volný přístup do ji-
nak placených nádražních WC. Tím by se mělo

vyřešit také zneužívání vstupu do suterénu 
z chodníku před nádražím, kam bezdomovci,
zdržující se v nádražních prostorách, chodí vy-
konávat své potřeby.

Nezávisle na tom má město připraveno denní
centrum na Drátovenské ulici, které bude pro-
vozovat Charita Bohumín pro lidi bez domova.
Toto místo nebude sloužit jako noclehárna, bu-
de doplňovat služby noční čekárny. 

František KREJZEK

Cestujícím, dráze i bezdomovcům se uleví

Ranní setkání se »spáči« ve vestibulu nádraží Čes-
kých drah . Foto: Lucie Balcarová

Převoz sanitkou
objednáte na čísle
596 013 444

Převoz raněných, nemoc-
ných a rodiček v Bohumíně
a okolí nově od 1. října 
letošního roku obstarává
Nemocnice s poliklinikou 
v Karviné-Ráji.

Bohumín tak společně 
s Karvinou, Orlovou, Havířo-
vem a Českým Těšínem bude
v oblasti sanitní dopravy spa-
dat pod karvinské zdravotnic-
ké zařízení. »Lidé, kteří si potře-
bují objednat převoz sanitkou 
k ošetření, mají konkrétně v Bo-
humíně a jeho okolí k dispozici te-
lefonní číslo 596 013 444. V sou-
časné době již není možné využí-
vat dřívější telefonní čísla začína-
jící 596 303 a klapka, která patří
záchranné službě. Ta již dopravu
raněných, nemocných a rodiček
neprovozuje,« uvedla za Ne-
mocnici s poliklinikou v Kar-
viné-Ráji její mluvčí Hana Ja-
kubková. 

Lukáš KANIA

aktuálně
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Radnici ale trápí skutečnost,
že eviduje mnoho pohledávek
po lhůtě splatnosti. Jedná se
zejména o udělené pokuty za
přestupky a o nezaplacené míst-
ní poplatky.

Doposud se situace řešila
náhradními lhůtami pro zapla-
cení nebo dohodami o splát-
kách, ale téměř bezúspěšně. 
I když by plnění finančních zá-
vazků mělo být pravidlem,

skutečnost je taková, že dluž-
níků stále přibývá. Praxe nám 
ukázala, že li-
dé spoléhají na
to, že vymáhá-
ní pohledávek v řádu několika
stokorun se nevyplácí, a proto
na výzvy radnice nereagují.
Dokonce jsou i dlužníci, kteří
považují svůj dluh z udělené
pokuty nebo poplatku za něco
naprosto přirozeného a s rad-

nicí se o tom nechtějí vůbec
bavit. Platby veřejnoprávní
povahy, kam patří i pokuty 
a místní poplatky, se mohou
vymáhat v režimu správní exe-
kuce. Proto odbory finanční 

a právní při-
stoupily k ra-
zantnějšímu

kroku, a to u těch dluhů, které
není možné postihnout napří-
klad srážkami ze mzdy nebo
obstavením účtu dlužníka. Na
počátku tohoto kroku budou
opakované osobní návštěvy 
u těch občanů, kteří s radnicí

nekomunikují a nebo nemají
žádnou snahu, aby svůj dluh
uhradili. V případě neúspěš-
nosti těchto návštěv se přikro-
čí k mobiliární exekuci, na zá-
kladě které se zabaví a součas-
ně odvezou věci, které budou
předmětem dražby. Z výtěžku
dražby se pokryje dlužníkův
dluh. 

Musíme dlužníkům ukázat,
že zaplatit pokutu nebo místní
poplatek je jejich povinnost,
zdůrazňují městští exekutoři.

Šárka PALERMOVÁ,
vedoucí právního odboru

paragrafy

Radnice vyráží do boje s dlužníky
Město Bohumín musí řádně hospodařit se svým majetkem

a také trvale sledovat, zda jeho dlužníci včas a řádně plní své
závazky. Je rovněž povinno vymáhat všechny své pohledávky.

V debatě u kulatého stolu
před krajskými volbami 
v T.I.K.u padl mimo jiné
tento dotaz: »Slyšeli jsme, že
město Bohumín plánuje na úze-
mí přírodní památky Hraniční
meandry Odry, zřizované kra-
jem, provoz vodáků, dokonce
nějaké stavby pro vodácké záze-
mí. Proč byla památka zřízena,
když si tam kdokoliv může dělat
co chce a porušovat přitom zá-
kon o ochraně přírody?«

Na dotaz stručně reagovala
jak místostarostka Bohumína
Věra Palková, tak náměstek hejt-
mana Moravskoslezského kra-
je Pavol Lukša, kteří vysvětlili,
že smyslem zřízení památky
bylo navázat na podobnou o-
chranu z polské strany, která
by měla zejména umožnit řece,
aby vytvářela svůj tok bez re-
gulačních zásahů člověka a za-
chovat tento evropský přírodní
fenomén. Zástupci kraje i měs-
ta podporují zpřístupnění krás
meandrů občanům kraje i tu-
ristům jak z hladiny řeky, tak
formou naučných stezek.

Projekt vodáckého zpřístup-
nění Odry a Olše je městem
Bohumín společně s partnery
projektu z polských Krzyzano-
wic a o.s. Posejdon z Věřňovic
nazván »Červen - měsíc přá-
telství na soutoku Odry s Olší
(Czerwiec miesiącem przyjaźni
na spływie Odry i Olzy)«. Spo-
luautora projektu Lumíra Ma-
curu, vedoucího organizační-
ho odboru naší radnice, jsem
požádal o podrobnější předsta-
vení záměru veřejnosti.

Proč jste zvolili právě tento název
projektu?

V polovině června příštího
roku se bude konat již 10. roč-
ník akce Pływadlo, či česky
Plavidlo. Jedná se o sjíždění
Odry na kánoích a kajacích 
a na polském úseku Odry také
na netradičních plavidlech. Již
čtvrtým rokem má akce mezi-
národní charakter a vodáci
plují po Odře už od Ostravy.
Letos se také k akci připojili
členové vodáckého občanské-
ho sdružení Posejdon z Věřňo-
vic plavbou po Olši. V květnu 
a červnu probíhá mnoho spo-
lečenských, kulturních i spor-
tovních akcí na obou březích
Odry i Olše, proto jsme se 
s polskými přáteli dohodli, že
budeme všechny tyto akce spo-

lečně propagovat a pomáhat
tak sbližování a vzájemnému
poznávání sousedících obyva-
tel našeho pohraničí. Symbo-
licky bude akce zahájena 1.
května »polibkem« u fontány
připomínající soutok Odry 
s Olší na bohumínském ná-
městí, pokračovat bude výcvi-
kem začínajících vodáků, bez-
platným půjčováním kánoí či
nafukovacích člunů a vrcholit
bude právě kolem poloviny
června akcí Plavidlo 2009.

Jak je to s vodáckými stavbami
zmiňovanými v úvodním dotazu?

Projekt navazuje na studii
proveditelnosti »Slezské Be-
nátky - lodí nebo raftem po ře-
ce Olši«, kdy byla již realizová-
na 1. etapa v úseku Závada -
Věřňovice vybudováním ná-

stupního mola pro vodáky 
v Závadě a několika schodů
pro překonávání nesjízdných
vodních stupňů až po most ve
Věřňovicích. Náš projekt řeší
2. etapu, tj. úsek Věřňovice -
Kopytov a po otevření Schen-
genského prostoru s protaže-
ním až k soutoku Odry s Olší.
A také splavný úsek Odry od
soutoku Odry s Ostravicí až po
soutok Odry s Olší a dále po
Odře do Polska. Obě řeky 
v těchto úsecích vyžadují mini-
mální technické úpravy pro
snadnější překonávání nesjízd-
ných nebo hůře sjízdných míst
pro vodáky na kánoích, kaja-
cích či raftech. 

Základním cílem je tedy zpra-
cování projektové dokumenta-
ce pro vybudování staveb - ná-
stupních míst po vodáky. Jed-
ná se o dvě řady schůdků pev-
ně zabudovaných do břehu pro
pohodlnější vnášení a vynáše-
ní kánoí a kajaků do řeky 
a z řeky tak, jak to známe na-
příklad z Vltavy či Sázavy. Tyto
schůdky budou projektovány
na Odře u Antošovické lávky 
a za starým hraničním mostem
ve Starém Bohumíně a dále 
v Polsku pod mostem mezi
Chalupkami a Olzou a za mos-
tem v Krzyzanowicích. Na Olši
pak za jezem ve Věřňovicích 
a v budoucnu, podaří-li se vy-
budovat lávku pro pěší a cyk-
listy přes Olši v místě stávající-
ho brodu mezi Kopytovem 
a Olzou, také pod touto lávkou.

Dokončení příště
(red)

Meandry, které na svém toku vytváří Odra, jsou přírodní památkou,
jejíž krásy chceme nabídnout každému zájemci. Foto: Jiří Spáčil

Chce město ničit Hraniční meandry Odry?
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Ojedinělá přehlídka Cesty života
První polovina měsíce 

října patřila v Bohumíně 
doprovodné přehlídce po-
skytovatelů sociálních služeb
a občanských sdružení, kteří
prezentovali svoji činnost 
v Salónu Maryška na náměstí
T. G. Masaryka. Tyto aktivity
volně navazovaly na Den soci-
álních služeb v našem městě. 

Čtrnáctidenní maratón za-
hájilo 2. října Centrum mladé
rodiny Bobeš, které představi-
lo program nazvaný Miminka
v 21. století. Symbolicky byla
plejáda doprovodných akcí za-
končena 17. října opět témati-
kou rodin s dětmi, kterou při-
pravilo Rodinné centrum Slů-
ně. Setkání doprovodilo diva-
delní představení, písničky a ří-
kanky v podání dětí a rodičů. 

Akce střídala akci. Střediska
Kontakt a Kanaan ze Slezské
diakonie se představila progra-
mem pod názvem Kanaan je
tajemné území, při kterém 
nechyběl tanec, zpěv a hudba 
v podání romských dětí. Klienti
z Domovinky (Centrum soci-
álních služeb Bohumín) tvořili
všichni bez rozdílů - tkali kobe-
rečky, pletli košíky, modelovali
z hlíny. Domov Jistoty připra-
vil pro návštěvníky fotopre-
zentaci účasti uživatelů na
sportovních a kulturních ak-
cích organizovaných domo-
vem, včetně ukázky výrobků,
které jsou výsledkem jejich ši-

kovnosti a dovednosti pod ná-
zvem Jak si tady žijem. Násle-
dující dopoledne připravil Do-
mov poutavou přednášku na
téma Když přijdou potíže…,
která prokázala, že i nepříjem-
né problémy lze s moderní
podporou příjemně zvládnout.
Prezentace pomůcek a novi-
nek pro péči při inkontinenci
byla doplněna ukázkou dalších
zdravotnických prostředků a hy-
gienických výrobků.

Celodenní akce Krize není
věčná pod záštitou klinické

psycholožky Martiny Pastu-
chové a jejích hostů - pracov-
níků odborných poradenských
pracoviš� z Bohumína a okolí,
oslovila především ty, kteří se 
v různém období svého života
dostali nebo mohou dostat do
situací, kdy nutně potřebují
pomoc odborníka. 

Veselo a milo bylo v Maryšce
v průběhu konání akce Dů-
stojné stáří, kterou organizo-
vala Charita Bohumín spolu 
s obyvateli Domova pokojné-
ho stáří Sv. Františka ze Staré-

ho Bohumína. Zpívalo se a vzpo-
mínalo na časy minulé, na pří-
buzné a kamarády z mládí. Ob-
čanská poradna v Bohumíně,
kterou rovněž provozuje Cha-
rita, prostřednictvím vedoucí
poradny Lucie Fabryové před-
stavila své služby nejen obča-
nům našeho města, ale také 
informovala, v jakých situacích
poradna pomůže a poradí - zkrát-
ka Na problémy nejste sami. 

Za středisko Slezské diako-
nie Salome přivítala hosty jeho
vedoucí Jaroslava Krömerová,
která jim spolu se svými spolu-
pracovníky přiblížila péči o po-
stižené děti za hranicemi naší
republiky pod názvem Pohledy
odjinud…

Kostel v Maryšce - tuto zají-
mavou akci zorganizoval a pro-
vázel se svými hosty evangelic-
ký farář Roman Brzezina. Po-
vídání bylo poutavé a účastníci
měli možnost zapřemýšlet a za-
myslet se - co vlastně v našem
životě znamená víra nebo jaký
je rozdíl mezi církví a sektou.

Ojedinělá přehlídka Cesty
života se mohla uskutečnit jen
za výrazné pomoci a vstřícnosti
občanského sdružení Maryška,
kterému tímto děkujeme moc
za spolupráci. Určitě nebyla
poslední a věříme, že i v bu-
doucnu bude možnosti prezen-
tovat sociální služby v Bohu-
míně náležitě využito.

Helena BABISZOVÁ, 
sociální odbor

Rodinné centrum Slůně připravilo v Maryšce 17. října podvečer zejména
pro rodiče s dětmi. Foto: Helena Babiszová

Neobvyklá prezentace sociálních služeb a sdružení na území našeho města

Mnohokrát jsme nejen v Oku vyzýva-
li k obezřetnosti seniory, kteří jsou cílo-
vou skupinou pro podvodníky s podo-
mním prodejem. Ti dovedou zneužít
důvěřivosti, bezbrannosti a slušnosti
starých lidí. Buď je krádeží připraví 
o úspory, nebo jim vnutí podřadné vý-
robky, které nemají ani desetinu hod-
noty částky, kterou kupující zaplatí.

Jsou to nejrůznější zázračné deky, pře-
dražené nádobí, hodinky »s vodotryskem«,
bezpečnostní zámky, které »nepřekoná žád-
ný zloděj«. Prostě všechno, čeho se prodej-
ce potřebuje zbavit. Stačí najmout člověka
s dobrou vyřídilkou a ten se postará, aby
staroušky úplně zmátl. Oklamaný mnohdy

už jen proto, aby se nepohodlného hosta
zbavil, udělá vše, co mu podvodník nabídne.

V poslední době jsme v Bohumíně za-
znamenali nový fígl podvodníků. Navště-
vují seniory s tím, že byli vylosováni ze se-
znamu důchodců a vyhráli cenu. Podmín-
kou převzetí výhry je úhrada poplatku - je-
ho výše závisí na druhu »ceny«, kterou vý-
herce upřednostní. Například »kvalitní«
hodinky v hodnotě 17 tisíc korun (tato ce-
na je dokonce přilepena na štítku v krabič-
ce s hodinkami). Š�astný výherce je může
obdržet za pakatel - pouhých 500 korun.
»Vyhrát« však můžete i sadu hrnců, popla-
tek je samozřejmě vyšší. No, nekupte to!
Že se jedná o bezcenný brak a podvod zjistí

starouškové většinou až po příchodu pří-
buzných či známých.

Neotvírejte nikomu, koho neznáte! Od-
kažte zvonící osobu na termín, kdy bude
současně přítomný někdo z vašich příbuz-
ných nebo přátel! Odmítejte všechny sebe-
výhodnější nabídky, výhry, zaručeně zá-
zračné zboží, služby, výběrčí nejrůznějších
poplatků. Jsou to všechno podvody. Peníze
se už dávno nevybírají v hotovosti. Žádná
firma si nedovolí svého zaměstnance vysta-
vit riziku přepadení. Jestliže k vám někdo
takový přijde, okamžitě volejte číslo 156 -
městská policie bude u vás během několik
minut. Uchráníte nejen sebe, ale i další 
vaše vrstevníky před podvodem. (red)

Senioři, kde je váš pud sebezáchovy? Oko znovu varuje 
před podvodníky
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V závěru října hostila 
Střední škola Bohumín tři-
cítku zahraničních studen-
tů. Na týdenní stáž přijeli
chlapci a děvčata z Rakous-
ka a Německa, kde studují
humanitární činnost, stejně
jako studenti zdejší školy.

Hosté měli na programu mi-
mo jiné také návštěvu radnice.
Místostarostka Věra Palková 
a tisková mluvčí Lucie Balca-
rová jim prezentovaly historii,
současnost i budoucnost naše-
ho města. Střední škola Bohu-
mín již léta spolupracuje se za-
hraničními školami a její stu-
denti na oplátku zajíždějí do
států Evropské unie na reci-
proční návštěvy. (frk)

Střední škola hostila zahraniční studenty

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

A nebo naopak, bude to rok
pln zvratů, nových příležitostí,
testů naší osobnosti (bráno o-
becně), posledních zážitků s přá-
teli, jež si bude třeba vychutnat
do poslední kapky a mnoho
dalších jedinečných příjemnos-
tí. Tyto smíšené, vlastně kon-
trastní pocity, jak si tak vzpo-
mínám, už jsem někdy prožíva-
la, lze to přirovnat k deja vu,
ale co jen to bylo…Vím jen, že
jsem ukončovala jednu menší
etapu mého zatím ještě raného
života.

Heureka, mozek zpracoval
všechny indicie a umírající
vzpomínky jakoby rázem oživ-
ly. První pocity tohoto typu by-
ly spjaty právě s ukončením zá-
kladní školy, i když ne tak silné,
ale přece tam byly.

Te� už si jen povrchně vyba-
vuji každinkou podrobnost 
z období prvních lásek (nyní již
spíše směšných), puberty, prv-
ních vzdorů (většinou šlo vždy
o banality), diskoték a …no,
vždy� vy víte. Snad každý si na
základce našel kamarády, přá-
tele snad až později (výjimky
však neopomíjím:-). Ale ne
každý měl to »štěstí« poznat
autistu a proniknout až do nit-
ra jeho duše.

Vaška jsem znala od vidění
už před nástupem do páté tří-
dy. Bylo to díky tomu, že obě
naše maminky sdílely stejné
stěny a chodby školní budovy,
byly to tedy spolupracovnice.

Tehdy mě Slunce oběhlo
možná tak šestkrát, když jsem
ho poprvé uviděla na nějaké
»akci«, které se
samozřejmě ú-
častnily obě naše
matky. Dítě snad
tehdy ještě ne-
mohlo pochopit, oč tady jde,
jak by také mohlo, vždy� mno-
ho dospělých přesně neví, co
autismus vlastně znamená,
krom těch života znalejších 
a těch, kteří zhlédli film Rain
Man… Ano, excelentní výkon
Dustina Hoffmana hrajícího
právě autistu bohatě postačí
pro představu, jak se asi toto
postižení projevuje.

Postižení, možná používám
nesprávné označení. Když se
řekne tohle slovo, okamžitě si
člověk před očima zobrazí je-
dince s Downovým syndro-
mem a dělá špatně.

Nemyslím tím vnější podo-
bu, ale jejich chování, jelikož
»Downovci« jsou na tom o mno-
ho stupňů hůře. Tím chci říct,

že autisté na první pohled vy-
padají jako ostatní, řada z nich
využívá svůj talent v různých
sférách, a� už v přírodních vě-
dách či v uměleckých vodách.
Mají však své osobní, jak to ří-
ci, nejlépe asi »rituály« a zvyky,
vždy� také nikdy nezapomenu
na Vaškovo skákání a tleskání si
při tom rukama vpředu i vzadu.

Jak už bylo zmíněno, většina
má vlohy na ledacos. Stejně tak
i on. Mám ho zafixovaného ja-
ko velmi chytrého žáka, při ře-
šení obtížných matematických

úkolů se učitelči-
na pozornost sou-
stře�ovala pře-
devším na něj. 
S hudbou si ro-

zuměl velmi dobře, možná by
ani nestačily prsty jedné ruky
pro ujasnění si toho, kolik ná-
strojů uměl ovládat. Ve škole
velmi disciplinovaný Vašek vě-
děl, jak se má chovat, krom ně-
kterých výjimek, jež ho z této
naučené linie vyvedly.

Drobné chyby u něj ale byly,
to by také nebyl člověk. Ovšem
člověkem bych neoznačovala
ty, kteří jeho důvěřivosti (mí-
něná chyba) zneužívali. Udělal
by vše, co byste mu řekli, tedy
pokud by to bylo v jeho silách,
a právě zde je kámen úrazu.
Ale pozor, superhrdina přichá-
zí na scénu, jsem to já, geniál-
ní, nápomocná, přátelská, me-
ga, giga, hyper, super strážkyně
nejen jeho tělesné schránky.

Dovolím si přirovnat rok, který mě ještě čeká na mé bohu-
mínské »alma mater«, k jakémusi prchlivému okamžiku. Zač-
nou strasti vzniklé z obav před »onou« zkouškou, začne hledá-
ní nové působnosti, těžké rozhodování, volba - ať už jakákoli,
jak tragické…

Vašek

Te� asi polovina z vás za-
kroutí hlavou nad mou pýchou
a vychloubáním. Ale to bych o-
pravdu nerada.

Nejsem typ lidí, jenž všem
servíruje své úspěchy ve vel-
kém. S klidem říkám, že jsem
pravý opak (úspěch totiž zmi-
ňuji jen mimo řeč :-), ale to sem
te� nepatří. Chci říct, a jsem za
to ráda, že u mě došel jakéhosi
pochopení. S přibýváním škol-
ních dnů, společných dovole-
ných, kde vznikala naše hesla,
která doufám platí dodnes, 
a našich společně strávených
chvil, jsem ho teprve poznala 
a chtěla ho chránit před stále
zvrhlejším světem. Byli jsme
duo a opravdu nebudu »kecat«,
když řeknu, že jsem si s ním ro-
zuměla a bavilo mě vyvádět na-
še »slušňácké« vylomeniny.

Dnes se vidíme málo, na ně-
kdejší poměry je to vlastně sko-
ro nic, proto naše vzájemné
pouto trochu povolilo, ale pev-
ný základ zůstal a zůstane na-
vždy, což dokázala dvě shledání
během těchto prázdnin, kdy
jsem zjistila, že jsme každý sice
úplně někde jinde a přitom na
stejném místě.

Petra z Community

Zahraniční studenti z Rakouska a Německa navštívili radnici. Foto: František Krejzek
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soutěž

Velká soutěžní show v Bo-
humíně začala v pondělí 20.
října. Do Vánoc se do největ-
ší soutěže v historii města za-
pojí všechny děti základních
škol ve městě.

Soutěž »O Bohumínu a his-
torii hornictví v Moravsko-
slezském kraji víme všechno 
aneb Soutěž pro 1833 dětí« má
hned čtyři různé podoby. Děti
pátých a šestých tříd soutěží
přímo na jevišti kina, kde za e-
fektů divadelních světel a pro-
jekce na kinoplátno odpovída-
jí na soutěžní otázky o městě,
kraji i hornictví, tak jako v te-
levizních pořadech. Menší děti
skládají puzzle na čas a nejmen-
ší kreslí obrázky na téma Mé
nejmilejší místo v Bohumíně.
Naopak žáci sedmých až devá-
tých tříd zase tvoří prozaický či
lyrický text v rámci kategorie
Bohumín plný spisovatelů.

»Cílem projektu je formou hry
a za pomoci soutěživosti posílit
vědomí sounáležitosti s městem
Bohumín a Moravskoslezským
krajem a upozornit na jeho atrak-
tivní specifika a zvláštnosti se za-
měřením na oblast hornictví. Cí-
lem je také prohloubit aktivní
znalosti dětí o městě Bohumín, 
o historii hornictví v kraji a pěsto-
vat tak v nich regionální patrio-
tismus,« řekl o projektu, který
podpořila nadace OKD i měs-
to, ředitel kulturní agentury
K3 Bohumín Karel Balcar.

»Organizování soutěže stojí ví-
ce než 100 tisíc korun. A právě
díky podpoře OKD ji můžeme re-
alizovat. Nejvíce peněz jde na ce-
ny pro děti, které dostanou velmi
hodnotné knihy o městě i kraji,
malířské potřeby, literární sborní-
ky, poukázky na nákup CD 
a knih, ale třeba také zdarma
průkazky do knihovny na celý
rok,« dodal Karel Balcar s tím,
že navíc každá škola má své
vlastní trička s logem soutěže,

která soutěžícím zůstanou na
památku.

Aby děti v soutěži uspěly,
musely nastudovat informace o
městě i kraji. Využívaly k tomu
internet, infocentra i studovnu
knihovny K3 Bohumín. Soutěž
tak pomáhá zvýšit jejich gra-
motnost při práci s informace-
mi. Knihovna K3  je připravena
pro potřeby soutěže nabídnout
zdarma kapacity veřejného in-
ternetu i mimo otvírací dobu. 

20. října se na pódiu utkali
žáci základních škol na ulici
Čs. armády a Masarykovy zá-
kladní školy, 20. listopadu to
budou žáci základních škol ve
Skřečoni a na třídě Dr. E. Be-
neše, 24. listopadu školy na
Bezručově ulici a z Pudlova.
Finále soutěže se uskuteční 9.
prosince. V rámci projektu je
připravena i vernisáž kreseb
žáků či autorské čtení vznik-
lých děl. (kab)

Prvního soutěžního dopoledne se zúčastnili žáci v kině K3. Foto: Karel Balcar

Největší soutěže pro bohumínské děti 

Předcházelo mu napsaní od-

borné historické práce v rozsa-

hu desítek stran o historii 

a současnosti jakéhokoliv slez-

ského hradu či zámku.

Studentka třetího ročníku

oboru výchovná a humanitár-

ní činnost Střední školy Bohu-

mín Veronika Svobodová si

zvolila téma Fryštáckého zám-

ku. Celkem se sešlo 511 prací 

a velmi milým překvapením

pro naši školu byla účast Ve-

roniky na velkém finále v Pol-
sku.

Po dvaceti otázkách z oblasti
historie a heraldiky slezských

hradů a zámků bylo známo
šest studentů ústního finále. 
I když se naše Veronika mezi
šestku nedostala, nevadí. Vždy�
jen účast je pro naši školu 
a město velkým úspěchem. Fi-

Mezinárodní soutěž »Slezské hrady a zámky«
Ve dnech 18. a 19. září se uskutečnilo v polském paláci Jed-

linka v Sovích horách velké finále 11. mezinárodního ročníku
historické soutěže »Slezské hrady a zámky«. Finále se zúčastni-
lo 23 finalistů z Polska, Německa a Česka.

nále vyhrála polská studentka.
Soutěž byla zaštítěna osobní
účastí rektora Opolské univer-
zity, konzulů Polské, Německé
a České republiky a hraběcím
rodem Bohmů, posledními
potomky majitelů paláce Jed-
linka. Cílem soutěže bylo zís-
kat nové historické vědomosti,
seznámit se s osobnostmi vě-
deckého, kulturního a politic-
kého života a hlavně navázat
nová přátelství bez hranic.
Všichni účastníci soutěže si u-
vědomili, jak je důležité spolu-
podílet se na záchraně pamá-
tek pro budoucí generace.

Magdalena VOJNAROVÁ,
SŠ Bohumín

Kurz »Znaková řeč
pro zdravá batolata«

Další kurz pro rodiče proběh-
ne v Centru mladé rodiny Bo-
beš 19. listopadu od 15.30 ho-
din. Je třeba se předem objednat
na herna@bobescentrum.cz
nebo na 604 388 853. (peka)

Vaše fota na web
Máte-li nějaké zajímavé fo-

tografie z Bohumína z let mi-
nulých nebo současných, pište
na webmaster@mubo.cz nebo
volejte na 596 092 202. Rádi je
umístíme na webové stránky
města, kde je ve fotoarchivu již
přes 10 000 fotografií. (red)

krátce
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Šedě a smutně vyhlížely fasády domů na ulici 9. května v místě
jejího křížení s pěší zónou ještě v lednu letošního roku (na snímku
Evy Mrázkové). Dneska už rohový dům na nejfrekventovanější třídě

Dr. E. Beneše a na něj navazující další bloky hledí vesele do ulice.
Postupně se mění naše město i lidé v něm. S těmi to však není vždy
tak jednoduché, jako s fasádou. (frk) Foto: Mirka Hrbáčová

Bohumín se mění v barevné a veselé město

Po roce práce, po dvou re-
prízách v Bohumíně a několi-
ka v jiných městech se diva-
delní spolek Boban pustí do
nastudování další pohádky 
z autorského pera Martiny 
a Petra Bielanových. O svém
koníčku vypráví Pavla Skoka-
nová, asistentka režiséra bo-
humínského amatérského 
divadelního souboru.

Začátkem října jste reprízovali
Fimfárum. Oprášit inscenaci 
po dlouhé pauze je poloviční práce,
než nastudovat novou pohádku.
Proč tak málo repríz, když je 
z představení patrné, že si to náležitě
užíváte a hlediště jsou plná?

Divadelní zpracování proslu-
lé pohádky Jana Wericha Fim-
fárum je našim prvním větším
kouskem. V Bohumíně jsme jej
odehráli dvakrát, v dubnu a říj-
nu, a shlédlo nás téměř šest set
diváků. Hned od začátku se smá-
li a reagovali a to nás vyprovo-
kovalo k improvizaci. A v tu
chvíli se nám výborně hrálo 
a byl to balzám a pohlazení. O-
pravdu bylo znát, že i my si to
náležitě užíváme. Více repríz 
v Bohumíně prozatím neplánu-
jeme. Hostovali jsme v Hradci
nad Moravicí a chystáme se 
s Fimfárem vyrazit do dalších
měst v našem regionu.

Když jsem za mlada hrával 
v porubském divadelním souboru,
chodily na nás školy v rámci 
předplatného. Šest repríz pro šest
škol, případně další pro mateřské
školy by nebylo zas tak málo. 
Neuvažujete o tom?

Naše ochotnické divadlo Bo-
ban, které na podzim oslavilo
své první narozeniny, sdružuje
bezmála dvacet ochotníků. Má-
me tam lékaře, úředníky, po-
š�ačku, studenty, ředitelku škol-
ky, náměstka podniku, ředitele
francouzské školy, prodavačku,

lékárnici atd. Hned při vzniku
divadla jsme si položili tři zá-
kladní otázky. Co se snažíme
nabídnout a dělat? Pro koho,
pro jaké diváky to chceme dě-
lat? A kdy to chceme dělat? 
A právě odpově� na třetí otáz-
ku byla jasná. Scházíme se 
a zkoušíme každé úterý večer.
Představení však vzhledem 
k pracovním povinnostem členů
divadla směřujeme na víkendy.
Dali jsme si to i do názvu Bo-
humínské bavidélko zpravidla
nedělní čili BOBAN. Proto ne-

vystupujeme v rámci plánu
»Kultura školám«, kterou K3
pro bohumínské žáky připravu-
je ve dnech školní výuky. 

Základní umělecká škola má 
dramatický obor, který také čas od
času připravuje divadelní předsta-
vení. Spolupracujete navzájem?

Doposud jsme neměli příleži-
tost navázat spolupráci s touto
novou aktivitou Základní umě-
lecké školy. Společným akcím
se však nebráníme. 

(Dokončení na str.13)

Po Fimfáru přijde Tajemství jedné noci

V popředí Evžen Vašulín a mladý nadějný herec Petr Lakomý, v pozadí Kamila Krejčí a sedící Pavla Skokanová.

Foto: Karel Balcar
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Vážka podhorní (Sympetrum pedemontanum) 
Příroda kolem nás - vážky Bohumína (32)

Tuto vážku nelze s dalšími druhy zaměnit díky tmavým
příčným pruhům na křídlech. V Evropě se vyskytuje lokálně
ve střední a východní části kontinentu, na sever zasahuje až 
k Baltskému moři. Žije v nížinách a pahorkatinách. U nás je
velmi vzácná; v Bohumíně byla zjištěna zatím pouze jednou.

Vážka podhorní se dokáže
přizpůsobit i umělým stano-
vištím. Žije proto také v pís-
kovnách, cihelnách a ve vy-
bagrovaných mělkých vodách
v okolí štěrkoven. Ve Slezsku 
a na severovýchodní Moravě

Imaga létají na bažinatých
loukách a močálech jak v blíz-
kosti vodních biotopů, tak i na
suchých travnatých místech;
objevují se také v blízkosti ryb-
níků s příbřežní vegetací. Jako
typický zástupce rodu Sympet-
rum létá v nejteplejších poled-
ních hodinách vrcholného 
léta, přičemž třepotavý let tro-
chu připomíná motýla. U nás
ve Slezsku se vyskytuje až v zá-
ří, za slunečného podzimu létá
až do října.

Rozpětí křídel vážky pod-
horní činí okolo 50 mm, same-

ček má červený zadeček a tzv.
plamky, což jsou políčka na
předních okrajích křídel. Sa-
mičky mají zadeček žlutohně-
dý a plamky žlutobílé. 

Páření vážek podhorních 
začíná v letu a je ukončeno
vsedě. Vajíčka jsou shazována
do vody nebo na vlhký břeh 
z výšky 10 - 80 centimetrů. Va-
jíčka mají želatinózní obal,
přezimují a jejich vývin trvá
přibližně dva měsíce. Larvy se
vyvíjejí 12 až 13 týdnů, mají 11
vývojových stadií a dospělé
měří 13,5 až 15 milimetrů.

Dálnice změní dopravní poměry města (2. díl)

je známa jen z několika lokalit. 
V Červeném seznamu bezo-
bratlých České republiky je
zařazena do kategorie druhů
ohrožených (EN - endange-
red).

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

V minulém čísle jsme před-
stavili celkovou koncepci prá-
vě vyrůstající stavby dálnice
od Starého Bohumína po Věř-
ňovice. Nyní vás blíže sezná-
míme s dílčími změnami v do-
pravě po dokončení a zpro-
voznění dálnice v roce 2010.

Všichni již nepochybně zazna-
menali změnu dopravního zna-
čení na křižovatce u bývalé Ry-
beny, které bylo v souladu s do-
pravním omezením průjezdu
nákladních vozidel nad 12 tun
přes Pudlov a Vrbici. Toto do-
pravní značení je přechodné 
a po dokončení dálnice dozná
podstatné změny. Z křižovatky
zmizí dnešní silnice, která při-
vádí motorová vozidla k dálnici
a hraničnímu přechodu do Pol-
ska (na obrázku označeno fialo-
vou přerušovanou čárou). Křižo-
vatka bude mít tvar písmene
"T" a opět si budeme zvykat na
úpravu hlavní silnice. Za zmín-
ku v této souvislosti stojí, že
dojde k omezení provozu ná-
kladních vozidel na ulici Čs. ar-
mády v úseku od bývalé Rybeny
po supermarket Albert a dále
na ulici Jateční po Drátovenský
most. (Pozn.: tato změna je pod-

míněna výstav-
bou nového úrov-
ňového přejezdu
na ulici Drátovenské v místě dnešní
»myší díry« v průběhu roku 2010).

Určitě si nyní kladete otázku,
jak se dostaneme na dálnici 
a do Polska? Prostřednictvím
nově vybudované silnice z ulice
Ostravské za benzínovou čer-
pací stanicí (na obrázku označe-
no červenou plnou čárou) nájez-

dem na kruho-
vou křižovatku,
která vyroste

bezprostředně u dálnice (na ob-
rázku označeno č. 1). Její úlohou
bude převádět dopravu na dál-
nici ve směru na Ostravu a z Os-
travy, dále pak zajistí spojení 
s hraničním přechodem Bohu-
mín - Chalupki. Nemůžeme o-
pomenout napojení přeložky
silnice I/67, která řeší dopravu

ve směru na Skřečoň (na obráz-
ku označeno zelenou a dále pak
hnědou přerušovanou čárou). Po
zprovoznění této kruhové kři-
žovatky se bude jednat o jedno
z nejrušnějších míst na území
města.

Další podstatnou změnu vy-
volá uzavření ulice Ostravské 
i její staré části za benzínovou
čerpací stanici, která dnes u-
možňuje spojení mezi Pudlo-
vem a Starým Bohumínem. Na
jejím místě vyroste nový více
než 100 metrů dlouhý zavěšený
most nad dálnici pro pěší a cyk-
listy (na obrázku označeno čer-
nou plnou čárou). Řidiči, kteří
budou chtít projet od Pudlova
do Starého Bohumína, budou
muset využít trasu vedenou po
ulici Čs. armády, Osvoboditelů
a Slezské (na obrázku označeno
zelenou plnou čárou), alternativ-
ně lze využít trasu, která je vy-
značena zelenou přerušovanou
čárou. 

V dalším díle si detailněji
představíme nové dopravní ře-
šení právě na ulici Slezské spo-
jující Nový Bohumín se Starým
Bohumínem.

Dalibor TŘASKOŠ,
stavební odbor

aktuálně
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Po ukončené sezóně je ta-
dy rekapitulace dosažených
výsledků reprezentantů Spor-
tovního klubu Šafrata.

Silniční pohárová soutěž
Moravskoslezského svazu cyk-
listiky - celkové umístění zá-
vodníků SK Šafrata :

● mladší mastři - 1. Bohdan
Zok, 2. Martin Giraczka
● starší mastři - 1. Petr 
Homola.

Silniční Okresní pohárová
soutěž - celkové umístění zá-
vodníků SK Šafrata:

● kategorie mužů - 3. Nor-
bert Mosiol
● kategorie mladších mastrů
- 1. Bogdan Zok, 2. Martin
Giraczka
● kategorie starších mastrů -
2. Petr Sikora
● kategorie žákyň - 1. Aneta
Pilchovská, 3. Sabina Ferdi-
anová.

MTB seriál »Lochness Gli-
ňoče« - celkové umístění zá-
vodníků SK Šafrata:

● mladší mastři - 1. Mirek
Sýkora, 2. David Hartig. 

● kadeti - 1. Tomáš Poštulka
starší žáci - 3. Jiří Keisler    
● žákyně a mladší žáci - 
3. Aneta Pilchovská.

Okresní pohárová soutěž
MTB-XC - celkové umístění
závodníků SK Šafrata:

● mladší mastři - 2. Mirek
Sýkora 
● starší mastři - 3. Petr Sikora 

● kadeti - 1. Tomáš Poštulka 

● žákyně a mladší žáci - 

2. Aneta Pilchovská.

V soutěži družstev až do

předposledního závodu vedl

SK Šafrata. O vítězství přišel

klub v posledním závodě a u-

místil se na druhém místě.

Rostislav ŠAFRATA

Sportovní klub Šafrata hodnotí výsledky sezóny

1) Na nejvyšším stupni Bogdan Zok, druhý Martin Giraczka
(vlevo) při závěrečném vyhlášení celoročního seriálu Poháru
Moravskoslezského svazu cyklistiky.
2) Vicemistr ČR v bikovém půlmaratonu Petr Homola 
(vlevo), člen SK Šafrata Bohumín. Foto: Rostislav Šafrata

pozvánky

Sokolská akademie
Tělocvičná jednota Sokol

Bohumín pořádá k uctění
90. výročí ustavení ČSR So-
kolskou akademii 2008 pod
záštitou Sokolské župy Bes-
kydské J. Čapka a města Bo-
humína.

Akademie se uskuteční 11.
listopadu od 16 hodin v kině
K3. V programu vystoupí žac-
tvo Sokola Bohumín, ženy So-
kola Záblatí a Masarykova ško-
la, rytmické, gymnastické a so-
kolské soubory Ritmo Rych-
vald a Frenštát, taneční sou-
bor DDM Kates. Výtěžek bu-
de věnován na boj proti rako-
vině. (sok)

Turnaj v ping-pongu
pro žáky škol

Oddíl stolního tenisu TJ
Bohumín pořádá v pátek 7.
listopadu turnaj mládeže ve
stolním tenisu. 

Proběhne v herně stolního
tenisu v budově radnice od 15
hodin. Do soutěže se mohou
přihlásit mladší a starší žáci 
a žákyně. Vítězové obdrží di-
plomy a poháry, ostatní hráči
věcné ceny. Zveme všechny,
kteří mají zájem o tuto hru,
aby si přišli zahrát, nemusíte
být profesionálové!

Vladimír BITTNER

Dvakrát si odnesli diplom za první místo
zástupci Základní školy na ulici Čs. armády,
jednou zvítězila Základní škola na třídě Dr. E.
Beneše a do okresního kola se vypraví také
zástupci Masarykovy základní školy. S tako-
vým výsledkem skončilo městské kolo ve stol-
ním tenisu, které uspořádal bohumínský
dům dětí a mládeže. 

Klání probíhalo v kategorii družstev mladších
a starších žáků i žákyň. »Městské kolo jsme tradič-

ně uspořádali v herně stolního tenisu na Seifertově u-
lici. Herní systém jsme zvolili každý s každým a tak
jsme mohli například ve finále starších žáků vidět
pěkné výkony, o které se postarali zástupci škol na
třídě Dr. E. Beneše a ulici Čs. armády. Kluci z ›Be-
nešovky‹ porazili svého finálového protihráče 5:3 
na zápasy,« popsal atmosféru městského kola
Ondřej Veselý z domu dětí a mládeže. Dodal, že
vítěze chlapeckých i dívčích kategorií mladších 
a starších žáků a žákyň čeká v listopadu okresní
kolo v Karviné, na které postupují. (luk)

V tenisu postupují do okresního kola

Předvánoční sportovní dopoledne
Ve Sportcentru proběhne 22. listopadu předvánoční tříhodinová 
Aerobic show ve dvou sálech najednou.

Sál číslo 1, v 9 hodin: Iva Kotková, Havířov, dance aerobik; 10 hodin:
Gabka Jelínková, Bohumín, dance aerobik; 11 hodin: Honza Jaroš, 
Bílovec, dancebox.

Sál číslo 2, v 9 hodin: Eva Sikorová, Bohumín step dance; 10 hodin: Iveta
Dendisová, Bohumín, step dance; 11 hodin: Markéta Stoklasová, Ostrava,
step dance.

Vstupenky 180,- Kč, členové klubu 150,- Kč v prodeji v recepci Sportcent-
rum Bohumín, kapacita cvičících 60 míst. (red)
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Po Fimfáru přijde Tajemství jedné noci
(Dokončení ze str. 10)
Víme, že bez spolupráce s ji-

nými amatérskými soubory se
neobejdeme. Během roku jsme
navázali neformální kontakty
s ochotníky v Hradci nad Mo-
ravicí a s divadlem U lípy z Os-
travy-Hrabové. Pravidelně ta-
ké navštěvujeme představení
rychvaldského Příležitostného
ochotnického divadla.

Inscenace Fimfárum upravená
na poměry Bohumína může
vzbuzovat dojem, že se z Bobana
může vyklubat Bobas - 
Bohumínské bavidélko satirické?

Scénář této hry napsal náš
režisér Petr Bielan spolu se
svou ženou. Základem byla
známá pohádka, ale děj byl o-
bohacen o aktuální problémy,

moderní prvky a byl zaměřen
na dění v našem městě. Právě
ta specifická úprava našich 
autorů diváky překvapila a mi-
le pobavila. Byla to satira?
Možná ano. Snažíme se vytvá-
řet úsměvné situace a dělat si
srandu ze všeho, co za to stojí. 

Jaký je váš osobní vztah
k divadlu?

Divadlo mám ráda. Už jako
dítě jsem hrála ve školních
představeních v záblatské 
sokolovně. Po rekonstrukci
budovy bohumínského kina
jsme spolu s ředitelem Karlem
Balcarem hledali nové formy
kultury a přišli jsme s myšlen-
kou obnovit tradici bohumín-
ského divadla, a tak vznikl Bo-
ban. Při představeních je důle-

žitá zpětná vazba z publika. Ty
si hraješ a když to lidi baví, tak
ti to vrátí zpátky a strašně tě to
posílí. Děláme to přeci proto,
aby se to lidem líbilo. Pro mne
osobně je to super forma rela-
xace a zdroj pozitivní energie.
Navíc jsme bezva parta a schá-
zíme se i v době »divadelních
prázdnin.« 

Co chystáte s celým hereckým
ansámblem pro příští premiéru?

Připravujeme další veselo-
hru nejen pro dospělé, kterou
chceme nazvat »Dvě Maryčky
aneb Tajemství jedné noci«.
První verze scénáře, opět z pe-
ra manželů Bielanových, už je
na světě. Premiéru plánujeme
na jaro příštího roku. Proza-
tím zůstáváme věrni pohád-

kám. Řídíme se výrokem Jana
Wericha: »Pohádky jsou jako
řetěz, obepínají svět a spojují
lidi odevšad«. 

Připravil František KREJZEK

Pavla Skokanová se do role zcela
vžívá. Foto: Karel Balcar

aktuálně

Skutečně tomu tak bude od ledna
příštího roku, kdy vstupuje v platnost
novelizace zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech. 

Ta zavádí při první registraci či přere-
gistraci poplatek na »podporu sběru, zpra-
cování, využití a odstranění vybraných au-
tovraků«. Je odstupňován podle plnění 
emisních limitů. Pro vozidla plnící normu
EURO3 je registrace bez poplatku, u EURO2

10 000 korun. K tomu je nutno připočíst
ještě správní poplatek 800 korun.

Prakticky to znamená, že za každé dovo-
zové vozidlo zaplatí nově registrující ob-
čan dle plnění emisních norem. Ovšem 

je poplatek 3 000 korun, u vozů plnících
normu EURO1 je to 5 000 korun a za vo-
zidla neplnící ani jednu z norem zaplatíte

u vozidel, která již jsou v ČR registrována,
zaplatí poplatek pouze ten, kdo přichází
registrovat vozidlo jako první po 1. lednu
2009. Další přeregistrace je již bez poplatku. 

Pokud tedy chcete na sebe zaregistrovat
vozidlo, které neplní limity emisí EURO3
a jež tedy »ekologickému« poplatku ne-
podléhá, neměli byste otálet a navštívit
odbor dopravy ještě v tomto roce.

Pavel VAVREČKA, odbor dopravy

Převod Škody 100 za 10 800 korun? Ano!

»Cestou do Bohumína, kde
měl nastupovat ještě jeden kole-
ga, mi navigace upadla na zem 
a dostala se
zřejmě do pro-
storu mezi se-
dadlo a dveře spolujezdce. Při na-
stupování kolegy před Městským
úřadem v Bohumíně navigace 
z vozidla vypadla. Že ji postrá-
dám, jsem zjistil až někde v polo-
vině cesty do Hradce. 

Následující den, kdy jsem ztrá-
tu už nahlásil svému zaměstna-
vateli, jsem ještě zašel na Městský
úřad v Bohumíně, na oddělení

ztráty a nálezy s nepatrnou nadě-
jí, že by ji mohl nějaký poctivý ná-
lezce odevzdat. Jaké bylo mé ob-

rovské překva-
pení, když mi
pracovnice od-

dělení navigaci ukázala a násled-
ně, po zjištění totožnosti, předala. 

A kdo byl ten poctivý nálezce?
Starosta Bohumína Petr Vícha,
který ji našel cestou do práce.
Proto bych chtěl touto cestou po-
děkovat panu Petru Víchovi, pro-
tože takových příkladných a poc-
tivých občanů je v našich městech
skutečně málo.

Poctivcem byl starosta města

píšete nám

»V časných ranních hodinách 22. října jsem odjížděl z Karviné
na služební cestu do Hradce Králové. Ve spěchu jsem služební 
navigaci nepřipevnil na čelní sklo, ale položil ji na sedadlo spolu-
jezdce«, píše Zbyszek Koch z Karviné. Z dopisu citujeme:

Výše zmíněnou iniciativu Občan-
ského sdružení Přátel bohumínské
historie poměrně dosti zkomplikovala
tzv. celosvětová hospodářská krize,
která dovedla ke krachu nejenom ně-
kolik našich skláren, ale také »baňká-
ren«. Naštěstí vybraný výrobce »baň-
kárnu« nakonec nezrušil, i když se
dostal do nemalých potíží.

Baňky budou k mání na přelomu 
listopadu a prosince u Otmara a An-
geliky Fajových, Tichá 69, Starý 
Bohumín nebo v prostorách Salónu
Maryška na náměstí T. G. Masaryka.
Jejich cena je 50 korun za kus.

Text a foto: Jan. F. TEISTER

Vánoční ozdoby z Bohumína
Občanskému sdružení Přátel bohumínské historie se v le-

tošním kalendářním roce podařilo zajistit nejenom vánoční
baňky ze Starého Bohumína, o něž byl v loňském roce neče-
kaně obrovský zájem, ale zcela nově také vánoční baňky 
s potiskem Nového Bohumína.
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Hra spočívá v tom, že někdo
na neznámé místo, jehož sou-
řadnice zveřejní na internetu,
ukryje dostatečně velkou vo-
dovzdornou plastovou schrán-
ku se sešitkem (logbookem),
ale také třeba s nějakými další-
mi propagačními materiály
uvnitř, které se v angličtině ří-
ká cache (česky vyslovováno
»keš«). Kešisté, kteří si u nás
říkají »Kačeři«, potom pomocí
navigačních přístrojů tuto
schránku hledají. Dnes si už
lze vybírat mezi asi 631 000
»poklady« v několika stovkách
zemí světa. V České republice
jich je v současné době více
než šest tisíc. 

O této nové zábavě jsem ho-
vořil s Radomírem Fajou.

Jak to všechno vlastně začalo? 
Na začátku geocachingu by-

lo rozhodnutí vlády USA vy-
pnout chybu uměle zaváděnou
do systému družicového polo-
hového snímání Země (GPS),
čímž se jeho přesnost od 2.
května 2000 zvýšila na metry.
Jistý Dave Ulmer tehdy ukryl

v Oregonu (USA) první
schránku, do níž vložil několik
věcí, a její souřadnice zveřejnil
na internetu. Kdo ji našel, mo-
hl si z ní cokoli vzít a nebo do
ní něco dalšího přidat. 

Další podobné schránky se
objevily doslo-
va během ně-
kolika dnů a do
měsíce byl na internetu zalo-
žen web, kam se daly psát do-
jmy a zážitky z jejich hledání.
Slovo geocaching bylo poprvé
použito 30. května 2000. 
Skládá se z předpony geo, o-
značující činnost související se
zemí, a slova cache, znamena-
jícího skrýš. 

Co je ke geocachingu potřeba?
Kromě občasného přístupu

k internetu potřebujete každý
»Kačer« nezbytně spolehlivou
GPS navigaci (nejlépe turis-
tickou a nikoli tu z auta).

Proč se někdo stane vyznavačem
geocachingu? Co z toho má?

Co mají »Kačeři« z toho, že
někde najdou skrytou ničím
zvláš� zajímavou krabici se se-

šitkem, do něhož se zapíšou?
Většinou se tak ale stane až
poté, co v lázni z vlastního po-
tu vylezou na nějaký nekoneč-
ně vysoký kopec, proderou se
hustým roštím a trním, zamo-
tají se do nesčetných pavučin,
zcvrnknou z kalhot několik
klíš�at a pokud možno ještě při
tom pořádně zmoknou. Je to
radost z pokoření určité výzvy.
Víte, že na určitém něčím zají-
mavém místě, o jehož existen-

ci jste do té
doby nic bližší-
ho nevěděli 

a nikdy jste jej osobně nenav-
štívili, můžete najít »poklad«.
Vaše vycházky do blízkého či
vzdálenějšího okolí navíc do-
stanou konkrétní cíl a vyšší
smysl. Při geocachingu navíc
máte možnost poznat spoustu
nových lidí, které bude spojo-
vat přinejmenším stejný zájem.
Protože geocaching je v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku
čím dál tím více rozšířený, 
u schránek se budete často
setkávat s více či méně známý-
mi tvářemi. 

Co mohou vyznavači geocachingu
najít v Bohumíně?

Zásluhou dvou nadšených
»Kačerů« - Radomíra Faje 
a Davida Želinského byla ve
spolupráci s Občanským sdru-

žením Přátel bohumínské his-
torie vytvořena a v průběhu
měsíce října 2008 zaregistro-
vána tzv. multikeš Bogun, jejíž
úkryt se nalézá někde na úze-
mí Starobohumínské městské
části.

U multikeše (na rozdíl od o-
byčejné keše) souřadnice zve-
řejněné na webu (www.geoca-
ching.com) nevedou přímo ke
skrýši, ale na místo (popřípadě
místa), kde se »Kačer« dozví
informace potřebné k dopočí-
tání dalšího stanoviště (popří-
padě stanoviš�), přes které se
nakonec dostane až k samotné
keši. Jedná se vlastně o obdo-
bu geograficko-historické na-
učné stezky.

Jaké jsou první ohlasy?
Multikeš Bogun jako první

objevili již druhý den (tj. 13.
října 2008) po zveřejnění dva
»Kačeři« z nedaleké Ostravy,
kteří jako bonus obdrželi stol-
ní kalendář ze Starého Bohu-
mína na rok 2009. »Bylo to
perfektní. Objevili jsme nová za-
jímavá místa a k tomu ještě čistý
logbook. Autorům multikeše Bo-
gun ještě jednou srdečný dík 
a všem ostatním ›Kačerům‹ pře-
jeme úspěšný lov,« napsali po
svém bohumínském putování
do webového odkazu.

Jan F. TEISTER

rozhovor

Hledejte krásy při hře geokešingu
Vyznavači geocachingu z celého světa mohou konečně hle-

dat svou »cach« i v Bohumíně. Nevíte, co je to geocaching? 
V Čechách se mu lidově říká »geokešing«. Jedná se nejenom 
o celosvětově oblíbenou navigačně-turistickou, ale také i tak
trochu internetovou hru.

K jeho největším
úspěchům na tráv-
níku patřila při-
hrávka na gól ve fi-
nále mistrovství svě-
ta, jako trenér do-
vedl tým Bohemi-
ans k jedinému ti-
tulu v historii. 

Byl také autorem proslulého výroku »fotbal
nemá logiku«. Jako hráč dosáhl největšího úspě-
chu na mistrovství světa 1962, když se podílel
na zisku stříbrných medailí. V Chile nastoupil
až ve vyřazovacích bojích, přesto se stačil zvidi-
telnit výbornou finálovou přihrávkou Josefu
Masopustovi na úvodní gól zápasu s Brazílií.

Celkem odehrál v dresu se lvíčkem na prsou
šestadvacet utkání, v nichž vstřelil osm branek. 

Rodák z Pudlova (narozen 26. června 1936)
debutoval v nejvyšší ligové soutěži v roce 1955 
v dresu armádního celku Tankista Praha.
Během čtrnáctiletého působení v soutěži vystří-
dal barvy Tankisty Praha, Dukly Pardubice, Ba-
níku Ostrava a Sparty Praha. V 239 zápasech
zaznamenal 70 gólů a ve Spartě se dočkal dvou
mistrovských titulů. Trenérskou kariéru spojil
Pospíchal především s celkem Bohemians, kde
strávil deset veleúspěšných let. Vrcholem bylo
dosud jediné vítězství »klokanů« v lize v roce
1983 a semifinálová účast v Poháru UEFA v téže
sezoně. Do pohárové Evropy dostal Pospíchal »Bo-
hemku« celkem osmkrát. Petr HRČKA

Před pěti lety zemřel Tomáš Pospíchal 

Před pěti lety, 21. října 2003, zemřel ve věku 67 let bývalý skvělý
fotbalový útočník a posléze neméně úspěšný trenér Tomáš Pospíchal. 

Slavný fotbalista a úspěšný trenér pocházel z Pudlova Pomoc při volbě 
povolání

Pro vycházející žáky a širo-
kou veřejnost je připravová-
na prezentační výstava Vol-
ba povolání 2009/10. 

Cílem výstavy je poskytnutí
aktuálních informací o jednot-
livých studijních oborech
středních škol v okrese a okolí
pro školní rok 2009/10.

Termíny a místa konání:
19.11. Havířov, Městské kul-

turní středisko - Reneta, 10 -
17 hodin.

20.11. Orlová, Dům kultury
města Orlové, 10 - 17 hodin.

25.11. Český Těšín, Kulturní
a společenské středisko, 10 - 16
hodin. (red)

krátce
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Jedna z cen Kafky přilétla do Bohumína
Zpravodajství, dokument,

publicistika, reklama a di-
vácká soutěž o nejvtipnější
video. V těchto kategoriích
bojovala v Kopřivnici video-
studia a malé lokální televize
ve 12. ročníku televizního
festivalu Kafka. 

O přízeň šestičlenné poroty
se ucházelo přes šedesát sou-
těžních příspěvků. Mezi nimi 
i snímky bohumínského vide-
ostudia TV Marko, které je
servisní organizací Televizního
informačního kanálu Bohu-
mín. 

Zpravodajství bohumínské
televize odborná porota oceni-
la za nápaditý výběr témat 
a kreativní zpracování repor-
táží. »Z bloku bohumínského
zpravodajství nás nejvíce zaujala
reportáž o netradičních knižních
záložkách. Jak jsme se dozvěděli,
staly se u vás případy, kdy si čte-
náři zakládali kapitolu v knize
například tvarůžkem. To bylo
vskutku kuriózní a jako téma do
zpravodajství originální,« uvedl
při vyhodnocení přehlídky zá-

stupce šéfredaktora zpravodaj-
ství Prima televize a člen poro-
ty Jan Tuna. Do 12. ročníku
festivalu Kafka se přihlásilo 23

studií z České i Slovenské re-
publiky. 

Letošní čestné uznání pro
TV Marko v kategorii zpravo-

dajství je dvanáctým oceně-
ním, které studio na festivalu
doposud získalo. 

Lukáš KANIA

Základní trojice zleva Jiří, Milena a Marek Spáčilovi, doplňovaná v průběhu let moderátory, je profesionálním
televizním týmem, který nám závidí leckterá celostátní televizní společnost. Špičkový je i současný redaktor
Lukáš Kania (druhý zleva). Foto: František Krejzek

Velmi atraktivní je pro obyvatele regi-
onu práce u největšího evropského vý-
robce železničních kol a dvojkolí, spo-
lečnosti Bonatrans Group a. s. Aktuál-
ně zde pracuje 1 182 zaměstnanců, což
je o 15 % více, než ve stejném období
loňského roku.

Dělníci a technicko-hospodářští pra-
covníci si v Bonatrans Group a. s. letos vy-
dělali v průměru více než 26 tisíc korun,
což je výrazně nad regionálním průmě-
rem, který ve druhém čtvrtletí letošního
roku činil 21 425 korun. 

Růst produktivity práce a nastavení mo-
tivačního systému odměňování umožnily
v bohumínské společnosti Bonatrans
Group a. s. růst průměrné mzdy za prv-
ních devět měsíců roku 2008 o 8,5 % ve
srovnání se stejným obdobím roku 2007. 

Jak říká vedoucí Odboru personalistiky
spol. Bonatrans Group a. s. Ladislav Sit-
ko, firmě se osvědčil nový systém organi-
zace práce. »Na začátku letošního roku jsme
spustili projekt autonomních týmů. Ten pod-

poruje týmovou spolupráci a disponuje na-
prosto transparentním systémem odměňování.
To pomohlo ke zvýšení produktivity a tím i lep-
ší mzdě pro zaměstnance.« 

Meziročně zvýšil jediný český producent
železničních kol a dvojkolí i celkový počet
zaměstnanců. I přesto, že většina firem 
v regionu trpí nedostatkem pracovníků 
v technických profesích, Bonatrans Group
a. s. tento problém příliš nepoci�uje. Mož-
né důvody vysvětluje Ladislav Sitko: »Při
přijímání nových zaměstnanců se nesoustře-
	ujeme pouze na absolventy, ale i na zkušené
pracovníky střední generace. Z nově přijatých
zaměstnanců je více než polovina právě z této
skupiny. Svou roli určitě hraje i v regionu na-
prosto nadstandardní průměrná mzda.« 

Velmi aktivně firma spolupracuje s ab-
solventy vysokých škol. V létě bylo spuště-
no zaškolovací středisko, které umožňuje
absolventům projít v půlročním cyklu
všechna oddělení firmy. Po skončení pro-
cesu se student může sám rozhodnout,
kde bude ve firmě trvale působit. 

Pavel SOBOL

Výroba železničních kol 
přitahuje nové zaměstnance Poděkování 

voličům
Městský výbor Komunistické

strany Čech a Moravy děkuje všem
našim spoluobčanům, kteří dali
hlas pro kandidáty za KSČM v kraj-
ských volbách.

Jsme přesvědčeni, že Vaši důvěru
nezklamou a budou v Krajském zastu-
pitelstvu prosazovat program KSČM,
se kterým šli do voleb, a pracovat v zá-
jmu obyvatel měst a obcí Moravskos-
lezského kraje.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

pol i t ika

víte ,  že . . .
...nezaměstnanost v Bohumíně k 30.9.

činila 8,15 %, což je 1 324 evidovaných o-
sob. Pro porovnání, v karvinském okrese
je to ke stejnému datu číslo 11,43 %. Neza-
městnanost v České republice k 31. 8. byla
5,3 %. (red)
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V neznámý svět 
jsi šel spát, plakal každý,

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

14. listopadu 

uplyne 10 let 

od smrti 

mého jediného syna

pana Michala LUKAŠÍKA. 
Kdo jste ho znali, věnujte mu, prosím, 

tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomíná maminka.

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

nikdy nezapomene.

17. listopadu 

by se dožila 80 let 

naše maminka, 

babička, tchyně 

paní Adelajda NIKLOVÁ
z Kopytova. 

�
S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana,

ze� František a vnuk Petr.

Viewegh opět v Bohumíně
Besedu a autogramiádu s Michalem

Vieweghem a Martinem Reinerem uvede
K3 Bohumín ve studijním oddělení kni-
hovny ve středu 12. listopadu od 17 hodin.

Bohumín v první světové válce
První světová válka a Bohumín. To je

téma přednášky Jana Františka Teistera na
sváteční odpoledne, v pondělí 17. listopa-
du v 17 hodin ve studovně knihovny K3.
Vstupné je 30 korun, kávu a čaj budou
mít návštěvníci v ceně. (kab) 

Čas plyne, 
ale vzpomínka na maminku 

v srdci zůstává.

16. listopadu 

uplynou 3 roky 

od úmrtí naší drahé 

maminky

paní Hedviky
MACHACZKOVÉ. 

�
S úctou a láskou vzpomínají dcery 

Eva a Božena s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

16. listopadu 

by se dožila 62 let 

paní Danuše
JAROLÍMOVÁ 

ze Skřečoně.

Stále vzpomínají maminka, dcera Jana,

sestra Helena, bratr Rudolf s rodinou,

vnuci Michal a Jakub 

a neteř Patricie s Jiřím.

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

nikdy nezapomene.
12. listopadu 

vzpomeneme

10. výročí úmrtí

pana Františka
DURKY. 

�
S úctou vzpomínají dcery 

Karin a Soňa s rodinami, 

snacha Milada a vnuk Libor.

Vzpomínka je trvalejší
nežli květy nejkrásnější.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou.
9. listopadu 

vzpomeneme 20. výročí
úmrtí našeho drahého 

tatínka, dědečka, 
tchána, strýce 

pana Adolfa BAJDY. 
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy ne-

zapomenou dcera Jana, ze� Jozef, vnouča-
ta Beáta a Petr s rodinou. 

Čas plyne, 
ale vzpomínka 
v srdci zůstává.

4. listopadu 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

naší maminky 

paní 
Marie DAVIDOVÉ, 

která by se letos dožila 81 let. 

�
6. prosince 

vzpomeneme 

11. výročí úmrtí 

našeho tatínka 

pana Františka
DAVIDA, 

který by se dožil 82 let.

�
S láskou a úctou vzpomíná dcera Věra,

syn Jiří s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
4. listopadu 

jsme si připomenuli

13. výročí úmrtí 

pana Pavla GREGORČÍKA. 

Vzpomíná za celou rodinu 

manželka Jana s rodinou.

Vzpomínky - úmrtí
Osud už nevrátí, 

co jednou vzal, zůstala 
jen vzpomínka a žal.

30. října tomu bylo 
5 let, co nás navždy 

opustil a 11. listopadu
by se dožil 40 let 

náš milovaný syn, 
otec, bratr, přítel,

švagr, strýc a kamarád

pan Tomáš LIETAVSKÝ. 

S láskou a úctou stále vzpomínají rodiče,
dcera Sára a celá rodina.

Léta běží, 
vzpomínky zůstávají.

9. listopadu 

vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 

mého manžela 

pana Adolfa
BAJDY. 

�
S láskou vzpomínají manželka Veronika,

bratr Antonín s rodinou.

krátce
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● Prodám vykrmené krů-
ty, domácí krmení, objednáv-
ky na ✆ 776 171 452.

● 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.

● 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.

● Prodám dr. byt 3+1 v Bohu-
míně, ul. Tovární, volný od listo-
padu. Kontakt ✆ 602 257 593.

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

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

● 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.

● Veškeré domácí řemesl-
nické práce. Rychle, levně, 
✆ 737 166 283.

● Prodám bílé plastové ná-
doby (konve) se šroubovacím
víkem, objem 100 l, vhodné na
kvas za 150 Kč/kus. Spěchá -
stěhování. ✆ 603 802 030.

inzerce ● Koupím předválečný
motocykl, možno i díly. 
Nabídněte za vaši cenu. 
✆ 608 244 451.

● Prodám dům v Bohumí-
ně-Skřečoni, RK nevolat! 
✆ 604 941 788.

● Prodám byt v Bohumíně
centru 2+1 v os. vl. po celk.
rekonstrukci, nutno vidět, 
✆ 606 739 243.

● Realitní agentura přijme
makléře. ✆ 604 941 788.

● Prodám fasádní polysty-
rén - 8 cm, 130 m2, 95 Kč/m2,
lepidlo s 30% slevou. ✆ 775 037
948, 608 777 825 - Zvonař.

● Pronajmu byt 0+1, Boh.,
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. 0+1 s lodžií 
v centru Boh., event. vymě-
ním za větší, dohoda, dopla-
tek. ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 3+1 na Mí-
rové ul., ✆ 775 314 402.

● Prodám družstevní byt
3+1 na Mírové ulici (možnost
okamžitého převodu do osob-

ního vlastnictví), případně vy-
měním za menší + dopl. 
✆ 775 314 402.

● Opravy pánské, dámské
i šití, ✆ 728 597 581, Skřečoň.

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

Blahopřání - jubilea

6. listopadu tomu bude 60 let, 

kdy vstoupili do svazku manželského 

Danuše a Bedřich

VŽENTKOVI. 

�
K jejich diamantové svatbě 

jim všechno nejlepší přejí 

dcera Marie, 

vnučka Jarmila, 

vnučka Lenka s Mirkem, 

pravnuci Vojtěch, 

Jan a František.

13. listopadu oslaví 

své 60. narozeniny 

naše manželka, 

maminka a babička

paní Anna
BIJOKOVÁ.

Hodně zdraví, 

pohody a optimizmu 

přejí do dalších let manžel, 

syn Petr a dcera Martina, 

vnoučci Ondřej, Petr, Anička a František.

19. listopadu oslaví 

50 let 

paní Jiřina
MŰLLEROVÁ. 

A� růže na cestu 
sypou se Ti, a� každé

přání splní se Ti, 
a� oči Tvé štěstím září, 

a� kvete úsměv na Tvé tváři...

To vše a ještě mnohem víc přejí 

manžel Jan, syn Tomáš, 

dcera Monika s Mirkem 

a vnučka Barborka.

Do zavedeného kadeřnického studia
ve Skřečoni 

přijmu kosmetičku,
pedikérku, manikérku
Te l .  6 0 5  719  9 3 8 .

Nabídka pracovní
příležitosti

Tajemnice Městského úřadu Bo-
humín vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení pracovního místa referent
organizačního odboru - mzdová 
účetní.

Jedná se o komplexní zajiš�ování
mzdové agendy - vedení mzdové a-
gendy, správa mzdových dat, zpraco-
vání mezd, výpočty a odvody pojištění
a daní dle platné legislativy.

Lhůta pro podání přihlášek je do
21. listopadu, předpokládaný nástup
po ukončení výběrového řízení v 1.
čtvrtletí 2009. 

Další podrobnosti najdete na
www.mesto-bohumin, sekce radnice -
nabídka práce. (red)

Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 21, které vychází 

20. listopadu, končí 12. listopadu.
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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

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 .

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

596 015 712

Sklad: Lidická 219, 
Nový Bohumín

IZOLACE
KRAN-IZOLR 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

AB veterinární klinika pořádá
AKCI V MĚSÍCI LISTOPADU:

PÉČE O ZUBY.
Ultrazvukové ošetření zubního kamene včetně anestezie 

ZA AKČNÍ CENU 520,− Kč.
Více na tel.: 596 012 146 , nebo www.abvet.cz

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

Akciová společnost ŽDB GROUP zahájila
VÝPRODEJ PLOTOVÝCH POLÍ ZE SKLADOVÝCH ZÁSOB

PLOTOVÉ POLE 2x1m V PROVEDENÍ ŽÁROVÝ ZINEK 
JIŽ OD 1 296 Kč/ks bez DPH. 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY JIŽ OD 5KS!!!
Více na www.kovoveploty.cz VOLEJTE BEZPLATNĚ 800 800 840 

P L A T N O S T  N A B Í D K Y  D O  V Y P R O D Á N Í  Z Á S O B .

KUPÓN 

NA SLEVU 5 %

z výprodejních cen



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 6. do 20. listopadu Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
Slovensko, Česko, Ma�arsko, Velká Británie, pří-
stupný od 12 let, 65 Kč.
■ 15. - 16.11. v 16 hodin STAR WARS: KLONO-
VÉ VÁLKY. Animovaný, dobrodružný, sci-fi film
USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 16.11. v 10 hodin DVA MRAZÍCI. Pásmo čes-
kých kreslených a loutkových pohádek - Dva mra-
zíci, Dvanáct měsíčků, Jabloňová panna, Pan Pro-
kouk přítel zvířátek, Král a skřítek, 45 Kč.
■ 20. - 21.11. v 19 hodin CESTA DO STŘEDU ZE-
MĚ. Akční, dobrodružný, fantsy, sci-fi film USA,
přístupný od 12 let, 65 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 10.11. v 17 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH S ANIČ-
KOU. První cvičení, každé pondělí.
■ 12.11. v 18 hodin KONCERT ŘECKÉ SKUPINY
NISOS - studenti ostravské konzervatoře se zpě-
vačkou Sofii Prusali, pořádá Řecká obec v Bohu-
míně k 60. výročí příchodu řeckých dětí do Česko-
slovenska, řecké lidové písně, buzuki, klarinet,
flétna.
■ 14.11. v 18 hodin V ZRNKU PÍSKU JE VIDĚT
SVĚT. Den poezie, 10. ročník celostátní akce.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 8.11. v 19 hodin LATINO DANCE PARTY. Výu-
ka merenque, salsy a dalších tanců, vstupné 100
Kč, zrcadlový sál DDM, rezervace Lýdie Balcárko-
vá, ☎ 596 013 131.

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.

■ 7.11. v 16 hodin POCHOD SVĚTÝLEK aneb
LAMPIONOVÝ PRŮVOD PRO MALÉ I VELKÉ.
Sraz na náměstí před fontánou, Slůně a Maryška.
■ 10.11. v 10 hodin KDYŽ NÁS DĚTÍ ZLOBÍ.
Beseda s psycholožkou, Slůně.
■ 21.11. v 17 hodin TVŮRČÍ PODVEČER PRO 
ŽENY: Drátkování.

OSTATNÍ KULTURA

■ Každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin AN-
GLIČTINA 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! 

■ 19.11. v 9 a 10.30 hodin KRAKONOŠOVA ZA-
HRADA. Muzikál pro žáky ZŠ, koncertní sál Zá-
kladní umělecké školy.

■ 20.11. v 16.30 hodin KRAKONOŠOVA ZAHRA-
DA. Muzikál, koncertní sál školy.

SPORT

■ 8.11. od 9 hodin 4. ročník Memoriálu Miloše
Freitaga. TURNAJ VE STOLNÍM TENISE, těloc-
vična - sokolovna Záblatí, � David Jochym, 
☎ 604 577 400.

■ 9.11. ve 14 hodin FK Bohumín - TJ Nový Jičín.
FOTBAL, muži - krajský přebor, hřiště FK Bohu-
mín.

■ 8.11. ve 14 hodin Falco Doubrava - FK Bohumín
"B". FOTBAL.

■ 16.11. ve 13.30 hodin FK Bohumín - Viktorie Bo-
humín. FOTBAL muži - okresní přebor, hřiště FK
Bohumín.

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

Pokud není za nabídkou akce uvedena částka, je
vstup zdarma.

■ 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, a-
neb soutěž pro 1833 dětí. Foyer kina K3 Bohumín.
■ 10.11. v 19 hodin KONCERT: JAROMÍR NO-
HAVICA. Sál kina K3 Bohumín, vyprodáno.
■ 14.11. v 18 hodin ŽENA 100X JINAK… O plas-
tické chirurgii, Jeskyňka Bohumín, 300 Kč.
■ 20.11. v 8.30 hodin VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ O
BOHUMÍNU A HORNICTVÍ V MORAVSKOSLEZ-
SKÉM KRAJI, druhé kolo soutěže, ve kterém
změří své síly ZŠ Benešova a ZŠ Skřečoň, soutěž
je realizována z grantu Nadace OKD.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 3. - 28.11. UMĚNÍ VE ZNAMENÍ ŠKORPIONA.
Výstava bohumínského výtvarného klubu Škorpi-
on, malá galerie knihovny K3 Bohumín.
■ 11.11. v 15 hodin CO MI LIŠKA VYPRÁVĚLA.
Čítárnička pro nejmenší aneb pohádky o zvířát-
kách, s výtvarnou dílničkou - vymaluj si zvířátko.
■ 12.11. v 17 hodin MICHAL VIEWEGH A MAR-
TIN REINER. Beseda a autogramiáda dvou ús-
pěšných představitelů české literární současnos-
ti, 50 Kč.
■ 17.11. v 17 hodin BOHUMÍN A 1. SVĚTOVÁ
VÁLKA. Přednáška Jana F. Teistra, studovna kni-
hovny K3 Bohumín.

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 6. - 7.11. v 19 hodin ZOHAN: KRYCÍ JMÉNO
KADEŘNÍK. Akční komedie USA, přístupný od 12
let, 75 Kč.
■ 8. - 9.11. v 19 hodin TOBRUK. Válečný, histo-
rický film ČR, přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 9.11. v 10 hodin ZLATÝ KOMPAS. Dobrodružný
film pro děti, USA, Velká Británie, české znění, 35
Kč.
■ 11.11. v 19 hodin ZAPOMENUTÉ TRANSPOR-
TY DO ESTONSKA. Filmový klub Kloub, český
dokumentární film, 50 Kč.
■ 12.11. v 9 hodin VENKOVSKÝ UČITEL. Pro se-
niory, film Česko, Francie, Německo, 40 Kč.
■ 13.11. v 18 hodin BATHORY. Historický film,

Změna ordinačních
hodin od 3. listopadu
Alergologická ambulance
pro děti a dospělé 
Ordinační hodiny:

PO 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

ÚT 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

ST 8.00 - 12.00

ČT 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30

PÁ NEORDINUJEME

Odběry od 6.30 do 8.00 hodin.

V ambulanci funguje objednávkový

systém. Veškerá vyšetření pouze po

předchozí telefonické či osobní objed-

návce u zdravotní sestry v ambulanci. 

(gat)
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Už to tady začíná
vypadat moc hezky

Tuto větu bychom si mohli říci, kráče-
je po Okružní ulici okolo Slunečnice.
Poté, co zmizel zbytek původní zástav-
by, se před žlutým domem začínají uka-
zovat nové prvky, které dokreslí koneč-
nou podobu celého areálu. V kruhovém
prostoru bude vodní prvek se stékajícími
pramínky vody, kolem lavičky, spousta
zeleně a tolik potřebná parkovací stání.
Nejen pro obyvatele Slunečnice, ale ta-
ké pro sídliště na ulici Svatopluka Če-
cha. Bezprostředně za Slunečnicí začíná
Rafinérský lesík. V blízké budoucnosti
pro něj možná budeme hledat nové po-
jmenování, protože to už nebude ani le-
sík, tím méně rafinérský. Naopak, do
tohoto budoucího městského parku bu-
deme chodit odpočívat, sportovat, kor-
zovat nebo si hrát s dětmi. Další část
města dostává novou tvář, nová jména,
nový začátek historie. (frk)

K 90. výročí vzniku
samostatného státu

K bustě Tomáše Garrigue Masaryka
položili květy u příležitosti 90. výročí
založení samostatného Českosloven-
ského státu zástupci politických stran,
vedení města, Sokola, sportovci a další
lidé, kteří se přišli poklonit zakladateli
první republiky. Čestné místo ve vstup-
ní části radnice je již několik let dějiš-
těm pietního aktu, který tradičně do-
provází pochod padlých revolucionářů
v podání dechové hudby. Čestnou stráž
držela skupina Palcát z Bohumína. 

Foto: Petr Suchánek 
a František Krejzek

Také pudlovské děti 
slavily svátek republiky

Žáci Základní školy T. G. Masaryka si připomenuli
90. výročí vzniku Československé republiky už 24. října.
Padesátka žáků ze speciálních tříd se sešla na společné
netradiční vyučovací hodině. Jako správní gratulanti
přišli s dárky, kterými byly básničky a lidové písničky 
z celé naší vlasti. Čtvr�áci nezapomněli, že v roce vzni-
ku republiky k nám patřilo také Slovensko, a připravili
si píseň »Tancuj, tancuj, vykrúcaj«, jež rozezpívala ne-
jen všechny děti, ale i dospělé. Děti se věnovaly také ú-
kolům, které jim vyučující připravili. Jejich výtvarné
práce zářily národními barvami a po skončení hodiny
byly umístěny před třídami, aby je viděli i ostatní žáci.
Na závěr pak žáci položili kytičku k bustě T. G. Masa-
ryka, nebo� vznik republiky je především jeho záslu-
hou. Marie ŘEHÁČKOVÁ

Foto: František Krejzek

Foto: archiv školy


