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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
5. listopadu,

uzávěrka 28.10.

Doplavali jsme si pro dvojité vítězství
Dvojím vítězstvím pro Bohu-

mín skončila 7. října celorepub-
liková soutěž Plave celé město.

Bohumíňáci vybojovali za své
plavecké výkony v kategorii
měst do 50 tisíc obyvatel nejví-
ce bodů - 8900 (loni 7962) a po
třech předchozích ročnících se
tak poprvé radovali z prvního
místa. Obhájili i loňské vítězství
v počtu plavců. Za Bohumín le-
tos soutěžilo nejvíce lidí v celé
republice, a to 894 plavců (vlo-
ni 901). V účasti jsme tak pora-
zili i velká krajská města jako
České Budějovice či Pardubice,
kde plavalo jen kolem 600 lidí.

(Dokončení na str. 6)
Tradičními účastníky soutěže Plave celé město jsou žáci základních škol.

Foto: Lucie Balcarová 

Dokončení původního historického propojení Starého Bohumína a Chalupek je za dveřmi. Koncem listopadu začnou
první auta projíždět opět po starém hraničním mostě. Foto: František Krejzek

Už za měsíc se první auta vydají z náměstí
Svobody ve Starém Bohumíně po nové dláždě-
né cestě na starý hraniční most. Propojení, kte-
ré v minulosti zaniklo pro nadměrný provoz
přes historickou část Starého Bohumína, má 
v současnosti opět ruch vrátit zpět. 

Díky dalším dopravním stavbám, novým komu-
nikacím a dálnici však to bude ruch turistický, ni-
koliv těžkotonážní. Tento požadavek zazněl na set-

kání se Starobohumíňáky a město po všech pří-
pravných pracích napojení i přístup na nový most,
na dálnici a na Ostravu v letošním roce dokončí.

Výstavbě komunikace předcházel záchranný ar-
cheologický výzkum, který pouze konstatoval
zbytky středověkého a novodobého osídlení, tedy
žádné poklady ani zásadní objevy. Stavba začala
koncem června. Po dokončení, jehož termín je 
2. listopadu, budou následovat ještě kolaudace 
a schvalovací řízení. (Dokončení na str. 2)

91. výročí vzniku
samostatného
Československa

V den tohoto výročí,
28. října, položí při
vzpomínkovém aktu
zástupci města, politic-
kých stran a společen-
ských organizací kytice
květů k bustě T. G. Ma-
saryka, spoluzakladate-
le naší státnosti. Od 
9 hodin bude na ná-
městí T. G. Masaryka
hrát dechová hudba, 
v půl desáté začne po
nástupu čestné stráže
kladení květů ve vstup-
ních prostorách radni-
ce. (red)
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Imatrikulace nových studentů U3V
Univerzita třetího věku 

v Bohumíně zahájila třetí
ročník své existence. Zájem 
o čtyř semestrální studium
za podpory města je stále ve-
liký. Mezi seniory nad pade-
sát let, kterým je studium ur-
čeno, se do prvního ročníku
letos přihlásilo osmnáct stu-
dentek a studentů. 

O zájmu a nadšení svědčí
dvacet šest absolventů první-
ho běhu, kteří letos v červnu
ukončili druhý, závěrečný roč-
ník a po dohodě s městem 
a univerzitou pokračují ještě
pátým semestrem v předmětu
Zdravý životní styl.

Letošní imatrikulace proběh-
la v obřadní síni radnice za ú-
časti prorektora Vladimíra
Krajčíka a prorektorky Renáty
Nešporkové z Vysoké školy
podnikání v Ostravě. V akade-

mické radě zasedli Vilém Ban-
nert, člen rady města, Zdeněk
Veselý, předseda komise výcho-
vy a vzdělávání a Dagmar Fialo-
vá, tajemnice městského úřadu.

Letos dokončilo univerzitu
všech 40 studentů druhého

ročníku, z nichž část pokračuje
ještě v dalším studiu. První
ročník ukončilo a bylo dopo-
ručeno ke studiu druhého roč-
níku 15 posluchačů. Celkem
tedy v současnosti v Bohumí-
ně máme v prvním a druhém

ročníku a v pátém semestru 58
studentů Univerzity třetího
věku. Městská knihovna již
nyní začala přijímat přihlášky
seniorů pro další akademický
rok 2010/2011. 

František KREJZEK

doprava

Studenti z řad seniorů byli při imatrikulaci »slavnostně rozrušeni«. Foto: František Krejzek

Přes řeku k sousedům po nové dlažbě

Výstavba dálnice vyžaduje změny v dopravě

(Dokončení ze str. 1)
»Ve spolupráci s památkovým

úřadem jsme pro dláždění zvolili
žulové kostky, které jsou uspořá-
dány do mozaiky. Také nově po-
stavený chodník bude dlážděn žu-
lou, včetně pruhu pro slepce. Spuš-
tění dopravního provozu po novém
propojení můžeme všem motoris-
tům, cyklistům i chodcům slíbit na
konec listopadu,« sdělila Oku Ja-
na Slívová, která za investiční
odbor radnice stavbu sleduje.

V současnosti stavbaři fini-
šují, dokončují dláždění nově
postaveného chodníku po levé

straně ve směru k mostu. 
S novým krátkým úsekem ko-
munikace bude současně pro-
pojen také obchvat, jehož část
bude rovněž v žulovém dláždě-
ní. Zkrátí Starobohumínským
nájezd na dálnici. Před touto
křižovatkou budou v odstav-
ném pruhu vyznačena tři stání
pro vozíčkáře. Obě komunika-
ce směřující na starý hraniční
most budou určeny pouze pro
osobní dopravu. »Jednáme s kraj-
ským úřadem a dopravním in-
spektorátem o změně značení na
ulici Čs. armády, před odbočkou

na starý hraniční most. Bude zde
vyznačen odbočovací pruh a do-
pravní značení zakazující vjezd
nákladním automobilům. Také 
z polské strany bude osazena zá-
kazová značka, která vyloučí ná-
kladní dopravu směrem na starý
most,« sdělil vedoucí odboru
dopravy městského úřadu Pa-
vel Vavrečka. Stavba obnove-
ného silničního propojení ná-
městí Svobody se starým hra-
ničním mostem a nájezdem na
kruhový objezd u dálnice si vy-
žádá celkové náklady šest mili-
onů korun. Město má poda-

nou žádost o dotaci z operač-
ního programu česko-polské
přeshraniční spolupráce, která
by mohla uhradit až 80 pro-
cent nákladů.

Dva roky po zrušení hranič-
ních kontrol budou moci sou-
sedé z polské i české strany ře-
ky Odry opět využívat starého
dobrého spojení Chalupek 
a Starého Bohumína a rychlé-
ho nájezdu na dálnici. Zatím
jen směrem na Ostravu, ale 
v budoucnosti i na dálniční
přechod ve Věřňovicích.

František KREJZEK

Již 25. října bude zahájeno přemístění
lávky pro pěší, souběžné se Skřečoňským
mostem, na pilíře bývalé tramvajové dráhy
vedle mostu. Tím dojde k oddělení lávky
od starého mostu a umožní zahájení jeho
likvidace. Tato operace bude trvat (dle po-
sledních informací od zhotovitele) do 8.
listopadu a jelikož se na mostě a jeho okolí
budou pohybovat těžké jeřáby, bude most
pro veškerý provoz uzavřen. Pak bude ještě
na krátký čas starý most znovu otevřen, 
avšak 25. listopadu po něm projede posled-

ní automobil. Od této chvíle bude probíhat
postupně demolice a stavba nového visuté-
ho mostu. Doba výstavby je plánována asi
na 18 měsíců. Veškerá osobní i nákladní
doprava bude po tuto dobu vedena z ulice
1. máje přes nový kruhový objezd na ulici
Lidickou a Bezručovu. Křižovatka silnic
Bezručova a Lidická bude upravena tak, že
hlavní směr bude z ulice Lidické na železá-

renský most směrem k Bille. Po dobu ob-
jíž�ky bude také upraven jízdní řád auto-
busové dopravy ČSAD. Autobusy budou
ze Skřečoně od zastávky Rockwool pokra-
čovat na ulici Lidickou, kde město společně
s dopravcem plánuje zřízení dočasné za-
stávky v prostoru u lávky přes kolejiště ČD.
Cestujícím tak bude umožněn přechod 
k nádraží a do centra města. Linky budou
totiž ukončeny na autobusovém stanovišti
u Billy, autobusy nebudou zajíždět na ná-
městí Mickiewicze a na ulici Studentskou. 

Ivo LENOCH, 
odbor životního prostředí a služeb

Výstavba nového přivaděče na dálnici D47 přes Skřečoň, včetně stavby nového mos-
tu přes železnici, si vyžádá značné úpravy provozu na komunikacích v našem městě.
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I Byt na ulici Tyršově 820,
1+1, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 47,24 m2, pro vý-
počet nájemného 43,91 m2.
Prohlídka bytu 30. října v od
10.30 do 11 hodin. Licitace se
koná 2. listopadu v 16 hodin.

I Byt na ulici Alešově 1070,
0+1, číslo bytu 67, katego-

rie I., 12. nadzemní podlaží.
Celková plocha 30,72 m2, pro
výpočet nájemného 28,59 m2.
Prohlídka bytu 29. října od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 2. listopadu v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Nádražní 718,
1+2, číslo bytu 9, kategorie

II., 3. nadzemní podlaží. Cel-

ková plocha 85,13 m2, pro vý-
počet nájemného 78,19 m2.
Prohlídka bytu 27. října od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 2. listopadu v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, číslo bytu 19, kategorie

I., 5. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 65,75 m2, pro výpo-
čet nájemného 64,10 m2. Pro-
hlídka bytu 27. října od 10 do
10.30 hodin. Opakovaná lici-
tace se koná 2. listopadu 
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Okružní 380,
1+1, číslo bytu 7, kategorie

II., 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 59,86 m2, pro vý-
počet nájemného 59,86 m2.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově 
radnice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230
nebo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. 
O byty se mohou ucházet lidé, kteří v Bohumíně mají nejmé-
ně pět let trvalé bydliště nebo zde nepřetržitě jeden rok pra-
cují. Opakovaných licitací se mohou zúčastnit občané Evrop-
ské unie starší 18-ti let s trvalým pobytem na celém území ČR.
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, 
sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci
tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
Prohlídka bytu 3. listopadu od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 9. listopadu v 16 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1071, 1+3, číslo bytu 4, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 69,04 m2,
pro výpočet nájemného 67,17
m2. Prohlídka bytu 5. listopa-
du od 8 do 8.30 hodin. Licita-
ce se koná 9. listopadu v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Nerudově
1158, 1+3, číslo bytu 46,

kategorie I., 10. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 70,04
m2, pro výpočet nájemného
67,66 m2. Prohlídka bytu 3. li-
stopadu od 10 do 10.30 hodin.
Licitace se koná 9. listopadu 
v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Okružní 380,
1+2, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 74,33 m2, pro vý-
počet nájemného 74,33 m2.
Prohlídka bytu 3. listopadu od
9 do 9.30 hodin. Opakovaná
licitace se koná 9. listopadu 
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, číslo bytu 61,

kategorie I., 11. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 30,10
m2, pro výpočet nájemného
28,55 m2. Prohlídka bytu 10.
listopadu od 10.45 do 11.15 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 11. listopadu v 16 hodin.

I Byt na ulici Okružní 1087,
0+2, číslo bytu 36, katego-

rie I., 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,53 m2, pro
výpočet nájemného 49,99 m2.
Prohlídka bytu 3. listopadu od
9.30 do 10 hodin. Licitace se ko-
ná 11. listopadu v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Studentské
686, 1+2, číslo bytu 7, kate-

gorie II., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 48,80 m2, pro
výpočet nájemného 46,55 m2.
Prohlídka bytu 10. listopadu
od 9 do 9.30 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 11. listopa-
du v 16.30 hodin.

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

Své životní prostředí si chráníme sami

rozhovor

V Záblatí na Anenské ulici bylo separační hnízdo pro třídění odpadu přemístěno na 
místo původní autobusové zastávky. Foto: František Krejzek

Odbor životního pro-
středí v našem městě
je také odborem slu-
žeb. Mezi ně patří sta-
rost o odpady v celém
městě. O tom, co je no-
vého ve službách odpa-
dového hospodářství,
hovoříme s Šárkou
Plutovou. 

I když máme stacionární 
i mobilní sběrný dvůr, 
stále ještě město přistavuje
pojízdnou sběrnu nebezpeč-
ného odpadu. Kdy bude
ten letošní poslední svoz?

Poslední svoz nebez-
pečného odpadu a elek-
trozařízení bude letos
naposled proveden 17.
listopadu. Celkově bě-
hem roku již vyjíždí tato
sběrna čtyřikrát. Vozid-
lo, do kterého se mate-
riály odkládají, stojí na
jednotlivých stanoviš-

vá nezměněna, tedy od 8
do 14 hodin po celý rok.

Vy ale pro nás máte ještě 
informaci o separaci ...

Ano, ta novinka je vel-
mi zajímavá. Město za-
koupilo 41 nových sepa-
račních nádob na třídě-
ný odpad v hodnotě přes
580 tisíc korun. Dalších
22 nádob jsme dostali od
firmy EKO-KOM v rám-
ci spolupráce s touto fir-
mou v oblasti separace.
Novými nádobami bu-
deme nahrazovat všech-
ny zbývající staré, kovové
kontejnery, které jsou
zrezivělé a skutečně již
dosloužily. Tam, kde ob-
čané požadovali, nebo
sledujeme potřebu rozší-
ření kapacity sběrných
míst, dodáme některé na-
víc. Výměna již začala 
a počítáme s tím, že bude
dokončena asi do měsíce.

František KREJZEK

Se změnou letního na
zimní čas se zkracuje
provozní doba ve stacio-
nárním sběrném dvoru.
Ve všední dny bude po
přechodu na zimní čas
otevřeno jen do 16 ho-
din. Sobotní doba zůstá-

Ekologický kalendář je
nabitý spoustou informací.
Když v něm listuji, vidím
tady také upozornění na
letní a zimní čas.

tích poměrně krátkou
dobu, proto bude dobré,
když si občané znovu o-
svěží čas, ve kterém do
jejich bydliště zajíždí.
Tento údaj najdou v tra-
dičním ekologickém ka-
lendáři města.



4 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 9  /  2 0 0 9

PĚT POHLEDŮ DO MĚST SKÝCH ČÁSTÍ  BOHUMÍNA:  VRBICE,  

Na této a sousední
straně dnes na-

hlédneme do Vrbice,
Pudlova, Starého Bohu-
mína, Šunychlu a Zábla-
tí. Městské části Skřečoň
se věnujeme samostatně
v souvislosti s dopravní-
mi změnami na straně 2.

Příští rok bude dokončena rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého 
v Kopytově. Foto: František Krejzek

Hasičská zbrojnice po rekonstrukci. Foto: František Krejzek

Které desky byly naposled vymě-
něny poznáte pouze pohledem ze-
zdola. Ty nové jsou ještě světlé.

Foto: František Krejzek

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kopytově letos dostala
ozdravnou injekci ve výši 200 tisíc korun. Její krovy byla ošet-
řeny, napadené trámy vyměněny a statika věžičky vylepšena
novými prvky. 

Věžička kaple to potřebova-
la ze všeho nejvíce, byla ukot-
vena na starých tenkých sloup-
cích, které se mohly při silném
větru zlomit. Kopytovští si fi-
nanční zásah města zasloužili
svými aktivitami, které v kapli
již od konce minulého roku
připravili a oživili tak její
funkci. Nejprve to byl Vánoč-
ní koncert na konci světa, le-
tos květnová poutní slavnost.
Žádná společenská akce v Ko-
pytově se již dnes neobejde
bez otevření tohoto svatostán-
ku. V pozadí většiny z nich
jsou vždy kopytovští hasiči,
kteří spolu s dalšími kulturní-
mi subjekty ve městě organi-
zují a připravují pro kopytov-
ské občany sousedská setkání.

Pro příští rok má město pro
kapličku sv. Jana Nepomucké-
ho ještě v pokladně dalších
600 tisíc. To aby venkovní 
i vnitřní fasády dodaly této
drobné stavbě náležitý vzhled.

(frk)

Oprava kaple bude dokončena příští rok

Vrbická zbrojnice dostala nový kabát 
Hasičská zbrojnice ve Vrbi-

ci se letos oděla do nového
hávu. Výměnu oken a novou
fasádu financovalo město ja-
ko dar občanům Vrbice k vý-
ročí založení jejich obce. 

Hasiči si rekonstrukci zbroj-
nice zasloužili. Vždy� sbory do-
brovolných hasičů jsou v měst-
ských částech jednoznačně ne-
jaktivnější složkou obyvatel-
stva. Organizují společenská
setkání, jsou pojítkem mezi 
ostatními městy a obcemi pro-
střednictvím nejrůznějších sou-
těží, cvičení a zásahů. V naší
společnosti plní funkci záchra-
nářů při jakýchkoliv nebezpe-
čích.

Hasiči Vrbice jsou z bohu-
mínských sborů jediní účast-
níci Moravskoslezské ligy v ha-
sičském útoku, ve které již ně-
kolik let figurují na předních
místech. V současnosti drží 
4. příčku mezi 26 sbory.

»Náklady na opravu hasičárny
v částce 680 tisíc korun pokryly
výměnu dvou garážových rolova-
cích vrat, nová plastová okna,

Pudlov: Nová
oprava lávky

Vlhké prostředí nad hladi-
nou Odry je příčinou čas-
tých výměn dřevěných po-
chůzích prken na Antošovic-
ké lávce v Pudlově. 

Také letos po jarní kontrole
rozhodl odbor životního pro-
středí a služeb o další opravě.
Kdo si lávku prohlížel zblízka,
ví, že prkna mají tlouš�ku 80
milimetrů, což není síla běžně
průmyslově zpracovávaného
dřeva. Po zadání zakázky proto
trvalo několik měsíců, než byl
materiál připraven, vysušen 
a položen na místo určení.
Dneska už jen sotva poznáte,
která z 28 prken byly vyměně-
na. Lávka je frekventovaným
místem, kudy nejčastěji jezdí
cyklisté. Udržování v dobrém
stavu je základem pro bezpeč-
nost pohybu po ní. (frk)

opravu kanalizace, nové fasády,
okapový chodník a opravu přileh-
lé hospodářské budovy,« sdělila
Jana Michalská z majetkového
odboru. 

Součástí daru byla také in-
vestice do opravy pálenice, 
o které jsme informovali v záři-

jovém čísle. Palírna na Ostrav-
ské ulici byla opravena za 658
tisíc korun a kromě nové fasá-
dy, venkovních nátěrů a no-
vých plastových oken byly o-
praveny také komíny a rampy.
Město financovalo rekonstrukce
z vlastních zdrojů. (frk)
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Městská policie: ✆ 156,
596 092 156, 731 130 666

Maják městské
policie

PUDLOV, ŠUNYCHL, STARÝ BOHUMÍN A ZÁBLATÍ

Opravené hlavní chodníky na hřbitovech ve Starém Bohumíně (1) a Záblatí (2). Foto: František Krejzek

Budova sokolovny prošla v posledních dvou letech
generální opravou. Foto: František Krejzek

Na hřbitovech po nových chodnících

Naše sokolská tělocvičná jednota sdružuje
bezmála dvě stovky sportovců. Máme zde od-
díly stolního tenisu, aerobiku, rytmiky, zdra-
votního cvičení a jógy, florbalu, turistiky 
a k nejmladším patří oddíl badmintonu, kte-
rý vznikl v loňském roce.

Velice si vážíme svého majetku. V posledních
dvou letech prošla budova generální opravou.
Došlo k výměně oken, dveří, nátěru fasády, mo-
dernizaci zdravotechniky a k opravě venkovního
altánu. Pro občany, nejen této městské části Bo-
humína, pořádáme tradiční akce - Šibřinky, Pá-
lení čarodějnic na Filipojakubskou noc, sportov-
ní turnaje, cvičení s dětmi v Tyršových disciplí-
nách, výstavy, podzimní slavnost, Mikulášskou
besídku, Barborky a další akce.

Sál sokolovny je využíván pro konání plesů
místních spolků a maškarních karnevalů škol. Úz-
ce spolupracujeme s fotbalisty TJ Slovanu Záblatí
a se sborem dobrovolných hasičů.

Četnost pořádaných akcí a narůstající počet
návštěvníků si vyžádaly také opravy vnitřních
prostor budovy. V letošním roce jsme uskutečni-
li výměnu stropů a svítidel v přisálí a moderniza-
ci technického zázemí sálu - kuchyňky a skladu.
Poděkování patří městu Bohumínu, které na tyto
opravy přispělo částkou 70 tisíc korun. Byl to mi-
lý dárek k narozeninám městské části Záblatí. 

A na co vás zveme v podzimních měsících? 
V sobotu 24. října v 19 hodin nabídneme diva-

delní představení spolku BOBAN při K3 Bohu-

mín, který uvede pohádku pro dospělé a děti vy-
spělé »Dvě Maryčky aneb tajemství jedné noci«.
Přij�te dříve, a� si prohlédnete výstavu k 780.
výročí Záblatí, která je součástí této akce. Společ-
ně oživíme tradici ochotnických představení v so-
kolovně a zavzpomínáme na doby divadelní slávy
našich rodičů a prarodičů v Scheinerově háji.

V listopadu uctíme památku Miloše Freitaga
uspořádáním turnaje ve stolním tenisu. Jubilej-
ní, pátý ročník, memoriálu Miloše Freitaga pro-
běhne v sobotu 21. listopadu a bude tradičně za-
hájen v 9 hodin položením kytice u památeční
lípy v areálu za sokolovnou. Zveme vás také do
všech sportovních oddílů. Přij�te si s námi za-
cvičit! 

Snažíme se otevřít sokolovnu široké veřejnos-
ti, prostě dokořán ...

Výbor TJ Sokol Záblatí

Záblatská sokolovna žije velmi aktivně

Za pár dnů jsou tady Dušičky a Památka ze-
snulých. Kdo ještě neopečoval hrob, má nej-
vyšší čas. Město připravilo pro ty, kteří na
hřbitovy chodí za svými zemřelými, příjemné
překvapení.

Ve Starém Bohumíně bylo již v první polovině
října dokončeno dláždění páteřních chodníků.
Práce zde budou pokračovat také příští rok. 

Hřbitov v Záblatí je již dokončen. Místa posled-
ního odpočinku zkrásněla, k jednotlivým sekcím
je pohodlný příchod. Letos odbor životního pro-
středí a služeb proinvestoval na chodnících
dvou hřbitovů více než 800 tisíc korun, pro příš-
tí rok, a také pro ostatní hřbitovy, má připrave-
nou částku přes 2 miliony korun.

Hřbitovy jsou také v městských částech Vrbi-
ce, Skřečoň a Nový Bohumín. (frk)

Vztek si vybil 
na nic netušící dvojici

Krátce po půlnoci zazname-
nal kamerový systém na slu-
žebně městské policie obrázek
rváče, který před nádražím na-
padl dvojici muže a ženy. Jak
se později ukázalo, měl v krvi
3,13 promile alkoholu. Stráž-
níci ho předali do péče protial-
koholní záchytné stanice v Kar-
viné a dohra jeho výtržnictví
proběhne na přestupkové ko-
misi městského úřadu.

Že by ho bílá barva 
inspirovala?

Dům proti nádraží se stal ter-
čem nezvyklé zábavy výtečníka
z Ostravy, který poléval jeho
okna i fasádu bílou barvou. 

Pražák odcizil 
nákupní vozík

V Praze asi mají jiné mož-
nosti, jak si nákup odvézt do-
mů. To by vysvětlovalo chová-
ní muže z hlavního města, kte-
rý si s nákupním vozíkem, od-
cizeným z Kauflandu, vykračo-
val po Jeremenkově ulici. Jeho
»nepozornost« vyřešili až
strážníci, kteří ho i s vozíkem
vrátili zpět k supermarketu.

Kuželky si zahrají 
někdy jindy

Dva mladí Ostraváci navští-
vili po půlnoci uzavřenou res-
tauraci Na kuželně. Ještě ne-
stačili hodit první kouli a již
měli za zády městskou policii.
Objekt je napojen na pult cen-
tralizované ochrany a zásah při-
šel během několika minut. Uká-
zalo se, že nechtěli hrát kužel-
ky, ale v restauraci něco sebrat.

Odřezané zábradlí 
už bylo ve sběrně 

Zábradlí z mostu nad tratí 
v Pudlově odřezal a odvezl do
sběrny osmnáctiletý mladík,
kterého městská policie ještě 
v den nahlášení zajistila podle
údajů, zapsaných ve sběrně.
Za přestupek mu hrozí až pat-
náctitisícová pokuta. (frk)
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Televizní kanál nás informuje již 10 let

Doplavali jsme si pro dvojité vítězství

Nové prostory TV Marko jsou vybaveny profesionální televizní technikou. Foto: František Krejzek

K desátým narozeninám si Televizní
informační kanál naložil hezký dárek.
Začal vysílat z nových prostor, které 
upravil pro své studio TV Marko. K je-
jich otevření pozval zástupce médií,
radnice i sousedské firmy.

Pokud jste navštěvovali se svými pří-
spěvky nebo požadavky T.I.K. v budově
radnice, od 5. října už jej zde nenajdete.
Nové studio TV Marko, které zpravodaj-
ství T.I.K.u pro město připravuje, sídlí ny-
ní ve větších prostorách, naproti přes Ma-
sarykovo náměstí (budova, ve které kdysi
sídlila spořitelna).

Televizní informační kanál vysílá pro
občany zpravodajství již deset let. První
televizní obrázky pustila po kabelu tato te-
levizní stanice v srpnu 1999. Od té doby
divákům nabídla více než 5 800 zpravo-
dajských příspěvků, stovky přímých pře-
nosů, komponovaných programů, kula-
tých stolů a dalších publicistických a do-
kumentárních pořadů. Za zpravodajským
stolem a u mikrofonu se za tu dobu vystří-
dalo několik redaktorů a moderátorů,
vzpomeňme na začínající Katarine Dava-
sovou, Lucii Semančíkovou, Libora Glace,
Petra Hrčku a další.

Současný redaktor T.I.K.u Lukáš Kania
spolupracuje se studiem od roku 2003.
Úroveň zpravodajství a celého vysílání ne-
ustále stoupá, což dokumentují ocenění ze

soutěží profesionálních televizních studií
Kafka, kterých se pravidelně TV Marko
zúčastňuje.

Televizní informační kanál vysílá již na
dvou frekvencích. V digitálním vysílání
PODA a dosud v analogové podobě na ka-
belu RIO MEDIA. Redakce zpravodajství
je připravena zpracovat pro vysílání váš
dodaný příspěvek na jakémkoliv nosiči. 

Marek Spáčil, který studio řídí, k bu-
doucnosti informačního kanálu říká: »Pro
další zpestření programu připravujeme besedy

se zajímavými lidmi. Budeme je zvát do studia
a hovořit s nimi na nejrůznější témata. Stále se
nevzdáváme možnosti vysílat signál vzdu-
chem, aby T.I.K. mohli sledovat všichni v ce-
lém Bohumíně. Po přechodu velkých stanic na
digitální vysílání se uvolní frekvence terestric-
ké a konečně bychom mohli dosáhnout toho,
po čem už léta toužíme, vysílat na celém území
města.«

Do nové desítky odstartovalo 10. října
vysílání T.I.K.u s novými znělkami i grafi-
kou. (frk)

(Dokončení ze str. 1)
»Vítězství nás těší, je to skvělé,

že se nám po třech letech podařilo
vyplavat si z druhé příčky vítěz-
ství. Je vidět, že od té doby, co 
v Bohumíně vyrostlo aquacent-
rum, jdou postupně výkony na-
šich plavců nahoru. Funguje u nás
plavecká škola i klub, kromě dětí
chodí plavat i rodiče, takže se po-
řád zlepšujeme. O tom svědčí 
i fakt, že jsme za plavecké výkony
letos získali o tisíc bodů více než
vloni,« uvedl Jan Rozsypal, ře-
ditel Bosporu.

Nejrychlejším plavcem byl
28letý bohumínský učitel a tre-
nér Plaveckého klubu Bohu-
mín Adrian Kuder, který 100
metrovou vzdálenost zvládl 
uplavat za 59 vteřin. Obhájil
tak své prvenství v soutěži 
z předchozích tří ročníků. 
Z žen byla nejrychlejší 12letá
Kateřina Skudříková, žačka
bohumínské základní školy na

ulici Čs. armády, která 100
metrů uplavala v čase 1 minu-
ta a 17 vteřin. Nejstarším plav-
cem se stal 88letý Bohuslav
Brachaczek a nejstarší soutěží-
cí byla 79letá Olga Jaroňová.
Naopak nejmladšími soutěží-
cími byli 5letá Agáta Tešnaro-
vá a 6letý Richard Sobalík. 

Každý ze soutěžících obdržel
diplom a dospělí i jednorázový
volný vstup do aquacentra i sau-
ny. Ocenění prvních tří nejlep-
ších plavců a také nejstarších 
a nejmladších účastníků pro-
běhne v úterý 27. října v 15 ho-
din v přístavbě bohumínského
zimního stadionu naproti aqua-

centru. Nejlepší sportovci se
mohou těšit na permanentky
na bazén nebo novou knihu
Hraniční meandry Odry a další
drobné dárky od Bosporu, kte-
rý bazén provozuje.

Pro konečný součet bodů se
počítaly výkony pěti set nej-
lepších plavců. Zatímco vloni
díky nim získal Bohumín 7 962
bodů, letos to bylo už 8 900
bodů. Jejich součet Bohumín
vynesl na 1. místo v kategorii
B, tedy v soutěži měst s po-
čtem obyvatel do 50 tisíc. Ve
své kategorii porazil Bohumín
další tři města - Chrudim (5 559
bodů, 438 lidí), Orlovou 
(5 384 bodů, 503 lidí) a Valaš-
ské Meziříčí (5325 bodů, 450
lidí). Celkem se do soutěže za-
pojilo 18 měst z celé České re-
publiky. Akce Plave celé město
se uskutečnila již po osmnácté
a záštitu nad ní převzal Český
olympijský výbor.

Lucie BALCAROVÁ

Soutěž podpořila také starostka záblatského Sokola Blanka Freitagová.
Foto: Lucie Balcarová 



… jedna ze souprav meziměst-
ských vlaků Elefant ponese ná-

zev Bohumín? Společně se jménem našeho města na ní bude 
umístěn také znak města. Rada města schválila 10tisícový příspě-
vek Krajskému centru osobní dopravy Ostrava u příležitosti křtu
vlaku, který se má konat 4. prosince. (red) 
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Poznávání kultury a tradic přes hranice
V sobotu 10. října navštívi-

li Bohumín zástupci sdruže-
ní Moravská brána z Polska. 

»Jedná se o místní pracovní
skupinu, kterou tvoří obyvatelé
Krzyżanowic, Gorzyc a Godó-
wa, která v současné době sdru-
žuje 71 členů. Každý z nich může
přijít s náměty, jak rozšířit či obo-
hatit poznávání kultury, sportu,
turistických zajímavostí, výuky či
tradic, což je naším hlavním po-
sláním a cílem,« přiblížil aktivi-
ty spolku Gerhard Kretek, mís-
tostarosta Krzyżanowic.

Program sobotního výletu
do Česka byl nabitý. Před Bo-
humínem navštívili hosté
sdružení mateřskou a základní
školu s polským vyučovacím
jazykem v Dolní Lutyni, z Bo-
humína mířili do Hatě a Píště.
V našem městě si vybrali pro-
hlídku Domu dětí a mládeže,
kde je Halina Arendášová, ře-
ditelka této městské příspěv-
kové organizace, seznámila 
s nabídkou volnočasových ak-
tivit pro veřejnost. Současně
měli možnost si prohlédnout
zázemí jednotlivých kroužků.
V sídle občanského sdružení

Kroniky z činnosti Domu dětí a mládeže Bohumín naše polské sousedy
zaujaly. Foto: Jiří Spáčil

Maryška na
náměstí T. G.
Masaryka se již s jeho předsed-
kyní Kamilou Smigovou jed-
nalo o budoucí konkrétní spo-
lupráci. »Polská strana si je vě-
doma toho, že v Bohumíně máme
více různých sdružení a možností
k trávení volného času a má zá-

jem získat u nás
zkušenosti, pří-

padně se některých akcí přímo ú-
častnit. Shodli jsme se, že je žá-
doucí uvést mezi námi do života
informační kanál, který by fun-
goval i jako pozvánka na různé
sportovní či kulturní akce. Vždy�
spousta polských sousedů by na-

příklad uvítala možnost navštívit
koncert pěveckého souboru Per-
moník ve starobohumínském kos-
tele,« říká Kamila Smigová. 

Z Maryšky to byl jen kousek
do nového sídla společnosti
TV Marko, kde za výkladu Ji-
řího Spáčila nahlédli zástupci
sdružení do zákulisí Televizní-
ho informačního kanálu. Sou-
časně jim představil i činnost
občanských sdružení Hraniční
meandry řeky Odry a Přátelé
bohumínské historie. 

Polští sousedé nevynechali
ani příležitost navštívit Penzi-
on ve věži, kde ocenili zejména
nápad vybudovat z bývalé ne-
vzhledné vodárenské věže 
ubytovací zařízení s vyhlídkou
a restaurací v nejvyšším patře. 

To, že máme k sobě blízko,
potvrzují i následující slova
Adriana Riedela: »Já jsem za
Bohumín bojoval i v soutěži Plave
celé město,« směje se. A pokra-
čuje: »Poznal jsem v Aquacentru
při této akci tak vynikající atmo-
sféru, že jsem se vrátil do Polska 
a přivezl celou rodinu. K vítězství
Bohumína tak přispěla i naše ro-
dina.« (fia)

spolupráce

Ten tvoří vstupní bránu do
malebného údolí řeky Moravi-
ce. Dominantou této perly
Opavska je komplex Bílého 
a Červeného zámku s rozsáh-
lým zámeckým parkem. Bílý
zámek stojí na místě slovan-
ského hradiště
z 8. století. Na
renesanční zá-
mek s okrasnou zahradou byl
přestavěn koncem 16. století.
V 19. století zde byly postave-
ny další objekty - Bílá věž, hra-
dební ze� s terasou a Červený
zámek. Ten dnes slouží jako
hotel a vyhlášená restaurace.
Od roku 1961 se na zámku ko-
ná soutěž mladých houslistů 
a klavíristů - Beethovenův Hra-
dec - na počest tohoto slavné-
ho hudebního skladatele, kte-
rý zde v minulosti pobýval.

Prohlídka zámku je silným
zážitkem, který by si žádný ná-

vštěvník neměl nechat ujít.
Mnozí naši senioři z ní sice by-
li unaveni, ale také nadšeni.

Cestou z Hradce jsme se sta-
vili v Opavě. Měli jsme dost ča-
su jak na prohlídku města, tak
na případné nákupy či občer-

stvení. Odtud
jsme pokračo-
vali do Novéhu

Dvoru. Navštívili jsme arbore-
tum, které je typem specializo-
vané botanické zahrady. Arbo-
retum (od latinského arbor =
strom) bylo založeno v roce
1958 jako součást Slezského
muzea v Opavě. Na rozloze 27
hektarů je zde na 7000 domá-
cích i cizokrajných dřevin, rost-
lin a další vegetace ze všech
kontinentů světa.

Zájezd se všem líbil. Byla to
opravdu skvělá tečka za letoš-
ními poznávacími zájezdy.

Hana PRÁGLOVÁ

Poslední letošní zájezd seniorů
V říjnu se uskutečnil poslední poznávací zájezd seniorů 

v tomto roce. Úkolem řidičů autobusů bylo zavézt téměř 120
bohumínských seniorů do Hradce nad Moravicí.

píšete nám

víte ,  že . . .

Převážná většina lidí si nový
cestovní pas nevyřizuje, proto-
že používá k cestám do zahra-
ničí občanské průkazy, ale za-
pomíná odevzdat neplatný ce-
stovní pas. Tuto povinnost jim
ukládá zákon o cestovních do-
kladech v § 32 odst. 1 písm. b)
- občan je povinen bez zbyteč-
ného odkladu odevzdat neplat-
ný cestovní pas (konec plat-
nosti, úmrtí atd.), jinak se do-
pouští přestupku, za který může

být udělena pokuta až 10 000
korun.

Zkontrolujte si proto plat-
nost svého cestovního pasu.
Pokud je neplatný, odevzdejte
jej v místě trvalého pobytu -
na Městském úřadě v Bohu-
míně, odbor právní, cestovní
doklady, dveře č. 103 nebo 
na matrice Městského úřadu 
v Rychvaldě.

Ludmila MRAZÍKOVÁ,
odbor právní

Co s neplatnými pasy?
Před necelými dvěma roky, 21. prosince 2007, se Česká re-

publika stala součástí schengenského prostoru a tímto dnem
byly zrušeny kontroly osob na hranicích se sousedními státy.
Státní hranice ovšem »schengenem« zrušeny nebyly. Proto ob-
čané při překročení státních hranic musí mít u sebe platný ce-
stovní doklad - cestovní pas nebo občanský průkaz.
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Od 1. října 2009 se stal novým vedou-
cím obvodního oddělení Policie České
republiky v Bohumíně nadporučík
Martin Wastl, který nahradil komisaře
Richarda Berného po jeho odchodu na
obvodní oddělení Policie České repub-
liky Havířov.

Pane Wastle, kde jsou kořeny vašeho rozhod-
nutí ucházet se o místo vedoucího oddělení?

Již v roce 1993 jsem nastoupil na bohu-
mínské oddělení, kde jsem nejprve vyko-
nával inspektora hlídkové služby, násled-
ně pak zpracovatele trestních spisů. V ro-
ce 2002, po absolvování bezpečnostně
právních studií na Policejní akademii ČR
v Praze, jsem byl ustanoven do funkce zá-
stupce vedoucího oddělení.

Jakou strategii chcete zvolit pro práci oddělení
v Bohumíně?

Rád bych navázal na svého předchůdce
komisaře Berného a nadále rozvíjel nejen
dobrou a aktivní spolupráci s městskou
policií, ale zejména se samotnými občany,
nebo� splnění mého hlavního cíle, snížení

kriminality a podílení se na vyšší míře její
objasněnosti, je vedle našich policistů 
a strážníků závislé především na samot-
ných občanech.

Ve městech Bohumín a Rychvald, kde po-
licisté bohumínského obvodního oddělení

vykonávají svou činnost, převládá majetko-
vá trestná činnost, tvořená zejména vloupá-
ními do objektů a krádežemi odložených 
a nezajištěných věcí. Ke snížení nápadu této
trestné činnosti je však zapotřebí spoluprá-
ce občanů, kteří nejlépe vědí, co se v jejich
okolí právě děje a svým aktivním přístupem
mohou pomoci zabránit spáchání trestného
činu nebo přispět ke zjištění jeho pachatele.
Nejen v této souvislosti mohou občané po
celých 24 hodin využívat telefonního čísla
596 097 512 nebo bezplatné linky 158, ale
mají také možnost policisty kdykoli kontak-
tovat v budově oddělení. Pouze pro komu-
nikaci s vedením útvaru je vyhrazena úterní
doba od 14 do 16 hodin.

Rád bych poděkoval komisaři Bernému
za jeho sedmiletou práci ve vedení bohu-
mínské policie, ale chci také vyslovit přá-
ní, a� se nám za aktivní spolupráce bohu-
mínských občanů nadále daří plnit úkoly,
které od nás očekávají.

Připravilo Obvodní oddělení PČR Bohumín

Bohumínská policie s novým vedením

Nadporučík Martin Wastl, nový vedoucí 
Obvodního oddělení Policie České republiky 
v Bohumíně. Foto: OO PČR Bohumín

představujeme

V červnu 2009 studenti se-
kundy Gymnázia Františka
Živného vyhráli celostátní
zeměpisnou a vědomostní
soutěž Eurorebus. Hlavní ce-
nou každého ročníku této
soutěže je expedice po ev-
ropských státech, a tak se ve
dnech 21. - 26. září vydala de-
setičlenná výprava pod vede-
ním Vladimíra Bittnera do
Prahy na sraz účastníků ces-
ty po Rakousku a Německu. 

Téma expedice bylo historie,
příroda a moderní technika,
takže putování zavedlo vítěze
soutěže do Muzea moderní
techniky v Linci, Allianz Aré-
ny (a šatny Bayernu) v Mni-
chově, viděli také mnichovský
olympijský areál a blízké muze-
um BMW. Prošli nádhernou
horskou soutěskou Liechten-
steinklamm, obdivovali hrad
Neuschwanstein, blízké Labutí
jezero a další krásná místa. 

Po tomto skvělém, poučném
a bezchybném výletu se stu-
denti vrátili zpět do Bohumína
a začali hrát internetová kola
soutěže Eurorebus, aby mohli
příští rok jet opět na expedici.

František HORVÁT, 3.P

14. expedice Eurorebus 2009

Bohumínští gymnazisté, výherci soutěže Expedice Eurorebus 2009,
při návštěvě rakouského města Gmund. Foto: Vladimír Bittner

SOS již opět otevřelo
kancelář

Poradna Sdružení obrany
spotřebitelů v Bohumíně otev-
řela po rekonstrukci objektu
opět svou kancelář v Domě
služeb u nákupního centra Ko-
runa (přízemí - bývalý vchod
Charity) na náměstí Budouc-
nosti. Otevřeno má v pondělí
od 9 do 12 hodin a ve čtvrtek
od 15 do 17 hodin. Kontakt:
telefon 596 018 012. (red)

Sv. Hubertu zahrají
Trubači

Na sobotu 7. listopadu od 18
hodin ve farním kostele Naro-
zení Panny Marie ve Starém
Bohumíně připravují Přátelé
bohumínské historie ve spolu-
práci s mysliveckými občan-
skými sdruženími působícími
na území Bohumína historicky
vůbec první koncert u příleži-
tosti svátku sv. Huberta - patro-
na myslivců. Ve stylově vyzdo-
beném starobohumínském chrá-
mu vystoupí pod taktovkou
Martina Jakubíka Trubači z Pře-
rova, kteří své umění předved-
li již například v samotném
Vatikánu. (tei)
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krátceŠkoly otevřely nové dvory 

Další dvě školy ve městě začaly používat
nově vybudované školní dvory, které dostaly
nový smysl a využití. Základní škola na ulici
Čs. armády je ukázkou, co vše může žák bě-
hem povinné školní docházky využít. Nový
školní dvůr nabízí zastřešené parkoviště pro
kola, odpočinkový sektor pro hry a zábavu,
část pro výuku vybraných předmětů, takzva-
ná učební hnízda, ale také estetické prvky.
Přestavba si vyžádala náklady téměř 6 milio-
nů korun a byla provedena během dvou
prázdninových měsíců a prvního měsíce no-
vého školního roku. 

Ředitelka Jiřina Fismolová po-
tvrdila, že ještě v den slavnostní-
ho otevření budou žákům všechny atrakce na
nově vybudovaném dvoře k dispozici. »Pokud ne-
bude pršet, mohou žáci využívat školního dvora také
o velkých přestávkách,« doplnila informaci. A to
by nebyl náš starosta, aby si hned po přestřihnu-
tí pásky na školním dvoru nezahrál partii šachu 
s nejlepším šachistou školy. Vytrvalý déš� však
dokončení dobře rozehrané partie nedovolil. Na
prostranství jsou dva stoly pro tenis, kuželník, již
zmíněná obří šachovnice s figurkami. Vstup do
budovy školy je novou prosklenou pergolou.

Dalším dárkem školákům po prázdninách je
školní dvůr Základní školy T. G. Masaryka 
v Pudlově, o kterém jsme psali již v minulém
čísle. Od nynějška mohou žáci využívat funkční
skleník, který zde stál delší dobu v havarijním
stavu. S ním je spojená budova s učebnou a so-
ciálním zázemím. K čemu zejména bude využí-
ván, nám sdělila ředitelka školy Jarmila Horová:
»Skleník s přilehlou učebnou bude využívaný k výu-
ce pěstitelských prací a přírodopisu. Žáci, kteří mají
podstatně vyšší počet vyučovacích hodin věnovaných
pracovnímu vyučování, zde budou především vzdě-
láváni podle programu Praktická škola, jehož sou-
částí je výuka pěstitelským pracím. Na naší škole je
odloučené pracoviště Střední školy řemesel a služeb 

z Havířova, jejich žáci v oboru praktická škola bu-
dou tyto prostory rovněž využívat. Sazenice vypěsto-
vané ve skleníku budeme sázet na našem školním po-
líčku a výpěstky dále využívat a zpracovávat ve škol-
ní cvičné kuchyni, kde se žáci učí vařit.«

Dětem se samozřejmě vše líbí. Nadšené jsou
především novým altánem, proto se všichni těší
na jaro. Modernizace školy, včetně rekonstrukce
suterénu školní budovy, město financovalo část-
kou 3 milionů korun. Projekt, který zahrnoval
výstavbu obou školních dvorů, získal z Regio-
nálního operačního fondu Evropské unie dotaci
ve výši 92,5 % celkových nákladů.

Nově vybudovaným školním
dvorem se může pochlubit již od
loňska Základní škola na třídě

Dr. E. Beneše. Také škola ve Starém Bohumíně
dostala před časem upravené hřiště. Pro příští
rok jsou již zpracovány projekty na modernizaci
školního dvora ve Skřečoni a Masarykově škole
v centru města. 

František KREJZEK

Zraněný z Bonatransu
se začíná uzdravovat

Čtyřiapadesátiletému pra-
covníkovi společnosti Bona-
trans Group, který před tře-
mi týdny spadl ze zhruba pě-
timetrové výšky a musel být
letecky transportován do ne-
mocnice, se daří lépe a začí-
ná se uzdravovat.

Neštěstí se stalo ve středu
23. září o půl čtvrté odpoled-
ne. Čtyřiapadesátiletý muž čis-
til stroj SKA 6 v prostoru tak-
zvaných Nových hal. »Pravdě-
podobně mu podjel žebřík a z ně-
kolikametrové výšky spadl na zem,
kde se udeřil do hlavy o okolek
vedle ležícího železničního kola.
Je to náš odhad situace, protože
zraněný si nic nepamatuje a žád-
ný svědek jeho pád neviděl,« uvedl
vedoucí úseku provozu, kde 
k nehodě došlo, Martin Javorík.

První pomoc poskytla zra-
něnému trojice jeho kolegů.
Karin Kucharčíková, David
Ciesarik a David Janoszowski
byli u raněného jako první 
a věnovali se mu až do příjez-
du záchranářů a příletu vrtul-
níku letecké záchranné služby. 

Čtyřiapadesátiletý muž skon-
čil v péči zdravotníků Fakultní
nemocnice v Ostravě-Porubě.
Dopravil jej tam vrtulník, kte-
rý přistál v areálu podniku.
»Zraněný muž se podrobil opera-
ci lebky. V současné době je už 
v domácím léčení a jeho zranění
se naštěstí obejde bez následků.
Nicméně v budoucnu se podle
všeho nevyhne ještě jedné opera-
ci,« řekla tisková mluvčí Bona-
trans Group Petra Klusková. 

Lukáš KANIA
a Pavel SOBOL

Místa v kině si můžete
vybrat na monitoru

Zájemci o vstupenky do kina
K3 mají možnost přehledného
výběru sedadla na monitoru
PC a jejich následné vytištění
přímo v pokladně. Tato služba
je k dispozici pouze v budově
kina K3 Bohumín. Předprodej
byl zrušen v místech jako je in-
focentrum městského úřadu či 
v oddělení pro dospělé měst-
ské knihovny. (red)

Nový výukový altán v zahradě pudlovské školy.
Foto: Jiří Spáčil

školstv í

Slavnostní přestřižení pásky na školním dvoře Základní školy na ulici Čs. armády. Foto: František Krejzek
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Bohumínští jeskyňáři opět na Čatyr
(Pokračování z minulého čísla)

Další den a opět cesta do středu plata,
k jeskyni, kterou jsme nazvali podle
množství komárů uvnitř »Komar«. Po-
kračujeme v mapování a zvětšujeme vstup
do jeskyně. Tedy hlavně Viktor, který těž-
ké balvany přemís�oval málem sám. Pro-
sekáváme úzký průlez na dně jeskyně,
dostáváme se do dalšího prostoru a tady
prozatím jeskyně končí. Zatímco jedna
skupina mapuje podzemí, zbývající vyrá-
žejí opět do terénu pokoušet se o další
objevy. Znovu v dálce slyšíme bouři, a tak
vše balíme a míříme do tábora. Cestou se
najednou z houští ozývá Viktorův výkřik:
»Našiol kolodec«. Opravdu, Viktor se sklá-
ní nad nepatrným otvorem ve skalním
masívu. Ihned bere sekáč a kladivo a za
půl hodiny necháváme Jonase prožít po-
cit objevitele. Vážeme lano a Jonas se
spouští do neznámého podzemí. Bohužel
propast končí v hloubce 8 metrů stejně
jako naše Bohumínská - ucpávkou ze su-

ti a hlíny. Zaměřujeme objev, který nazý-
váme »Viktor« a míříme ke skalní stěně,
kde cvičíme Jonase v umění výstupu 
a sestupu po laně. A to by nebyl Viktor,

aby si to také nezkusil. No, museli jsme

konstatovat, že je opravdu dobrý, svých

sto kilo vytáhl svižně, jen všechny sedač-

ky a prsáky mu byly těsné.

Je pátek, poslední den našeho působení

na platu Čatyr Dag. Jedna skupina vede-

ná Pepo
dokum
skupin
do ver
těch, k
končuj
a důkl
kamen
na plat
byla vy
zdoba. 
dávám
ně prol
ale vše
20 met
kopání
kouším

Veče
»Koma
menty,
kyně až
chodbu
ní. Tad
dy opět
program

Bohumínská propast asi ještě nevydala všechna tajemství. Foto: Josef Wagner

ze zápisníku Josefa Wagnera

Za blaty vzniklo před 780 lety 

Pjosky, Kočendovec, Zbytky, Blahoč, to jsou jen některá
místní pojmenování v městské části Záblatí. Obec vznikla před
780 lety pravděpodobně na území sídliště z doby kamenné.
Svědčí o tom nálezy, které byly objeveny při archeologickém
průzkumu na dnešních Pískách a Na Úvoze.

Místo pro založení nové osa-
dy bylo vybráno nedaleko baži-
natého území dnešního Nové-
ho Bohumína a také od tohoto
faktu se odvozuje název osady
za blatem - Záblatí. Obyvatelé
se v minulosti zabývali chovem

dobytka, tkaním plátna a země-
dělstvím. Také peče�, která se
zachovala na historických do-
kumentech, má znaky, které to
připomínají - rádlo a nůžky. 

Obec žila stejně jako dnes ta-
ké v historii bohatým kultur-

ním a společenským životem.
Vznikl zde čtenářský spolek Za-
hrádka, na jeho půdě pak fun-
goval pěvecký kroužek i ochot-
nické divadlo. V roce 1911 byla
v Záblatí založena tělovýchov-
ná jednota Sokol a o 19 let poz-
ději, v roce 1930, otevřena
vlastní sokolovna. Pokračování
ochotnické tradice se ujali prá-
vě sokolové. Lesík Vidlok se
stal místem, kde vznikl Schei-
nerův háj, nádherné přírodní

▲ Agitační skupinka z roku 1989 z
výročí založení Záblatí. 
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 Dag (5) Svižník písčinný (Cicindela hybrida)
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (51)ou vyráží dokončit mapovou a foto-

mentaci jeskyně »Komar« a druhá
a vedená Pavlem bere lana a výstroj
rtikál, aby prozkoumala několik
které včera objevili a zaměřili. Do-
eme úplnou dokumentaci v jeskyni
adně maskujeme objevený vstup

ny a trouchnivějícími kmeny. Tady
tech ve všech známých jeskyních
yrabována veškerá krápníková vý-
Odcházíme od naší jeskyně a při-
e se k explorační skupině. Postup-
lézáme řadu nalezených propastí,

echny končí maximálně v hloubce
trů a poučeni marným třídenním
ím v »Bohumínské«, se ani nepo-

me zahájit prolongaci některé z nich.
er dokončujeme mapu jeskyně
ar« a je nám jasné, že hliněné sedi-
, které vyplňují nejnižší místa jes-
ž po krápníky, přehradily jeskynní
u, která musí mít další pokračová-
dy čeká nás nebo krymské kamará-
t hodně kopání. Ale to už bude na
mu příští expedice.

(Pokračování příště)

Svižník písčinný je poměrně
hojný na náplavech Odry od
Pudlova po Kopytov. Jeho larvy
si budují v březích kolmé, asi
10 až 50 cm dlouhé norky, je-
jichž kruhová ústí zcela uzaví-
rají svou sklerotizovanou hla-
vou a předohrudí jako zátkou.
Ve stěně chodbičky se udržují
pomocí hákovitého výrůstku
na zadečku. Číhají zde na ko-
řist, kterou při přiblížení do
bezprostřední blízkosti uchopí
a vtáhnou do svého doupěte,
kde ji pomocí silných kusadel
pozřou. Kuklí se na dně chod-

by, nejčastěji po dvouletém 
vývoji.

Dospělý brouk, dlouhý 11-16
milimetrů, se objevuje již brzo
zjara, kdy čile pobíhá trhavými
pohyby po suchých písečných
svazích. Jeho mě�ově hnědavé
nebo tmavozelené krovky splý-
vají s barvou podkladu, takže si
ho všimneme zpravidla až při
jeho útěku. Je velmi plachý, 
a pokud zaregistruje naši pří-
tomnost, rychle odlétá o něko-
lik metrů dál, přičemž mu ve
slunci září modrý zadeček, ji-
nak skrytý pod krovkami. Stej-

Záblatí

Masožravých brouků podčeledi svižníkovitých (Cicindelinae)
u nás žije osm druhů. V Bohumíně se vyskytuje ještě zeleně
zbarvený svižník polní (Cicindela campestris). Tito hmyzí predá-
toři jsou vyzbrojeni mohutnými ostrými kusadly a v sebeobra-
ně bolestivě poraní naši dlaň, pokud je neopatrně uchopíme. 

ně jako larva loví nejrůznější
hmyz. 

V osmdesátých letech 20.
století bylo možno na výsyp-
kách popílku u tehdejší vypa-
řovací stanice ČD pozorovat
stovky imag tohoto našeho nej-
hojnějšího svižníka.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Dospělý svižník je dlouhý 11 až
16 milimetrů.

Náměstí s kapličkou sv. Jana Nepomuckého a dopravní točnou je nejznámějším pohledem do Záblatí. ▲ 
Nová část Záblatí na Tovární ulici s odstavným parkovištěm. (1) Základní škola s novým vstupem.(2)

Foto: František Krejzek

▲
 

divadlo s amfiteátrem pro 1500
diváků. Zajížděli do něj hosto-
vat ostravští divadelníci, ale ta-
ké umělci z Prahy. Scheinerův
háj slyšel a viděl Prodanou ne-
věstu. V prvé řadě však sloužil
záblatskému divadelnímu spol-
ku, v jehož řadách účinkovaly
desítky ochotníků.

Dnešní Záblatí vyrůstá do
krásy a opět díky aktivitě Zá-
blatských. Klidná místa mimo
průmyslovou zónu se zaplňují

rodinnou výstavbou, hasiči i so-
kolové se starají o společenský
život, městská radnice přispívá
financemi na úpravu obce. Do-
tovala rekonstrukci sokolovny 
i požární zbrojnice, vybudovala
dětský koutek, na úroveň po-
zvedla mateřskou i základní ško-
lu, dopravní spojení vylepšila
novou točnou a moderními če-
kárnami. Na Budovatelské uli-
ci, ve spodní části Záblatí, u-
pravila bytové domy, postavila

parkoviště, provozuje další ma-
teřinku na Tovární ulici. A di-
vadelní historie by se mohla
znovu opakovat. První divadel-
ní představení po mnoha le-
tech uvidí Záblatští v podání
divadelního souboru Boban,
který komedii Dvě Maryčky 
aneb Tajemství jedné noci uve-
de v záblatské sokolovně 24. říj-
na v 19 hodin jako dárek k osla-
vám výročí založení obce.

František KREJZEK
zve před sokolovnou na oslavy 760.

Foto: z archivu Miroslava Krále
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krátce

výsledky

V silovém trojboji uspěl Tomáš Turek
Dorostenecký silák To-

máš Turek z Bohumína
reprezentoval jako jeden
ze dvou sportovců Čes-
kou republiku na Meziná-
rodních závodech v silo-
vém trojboji dorostenců. 

Ve slovenské obci Častá
se sešlo 31 trojbojařů z Ma-
�arska, České republiky 
a domácího Slovenska.
Reprezentant TJ Viktorie
Bohumín Tomáš Turek si
odvezl bronzovou medaili
za výkony 150 kg v dřepu,
90 kg v tlaku v leže a v mrt-
vém tahu 160 kg. Celko-
vým součtem navíc získal
III. výkonnostní třídu v ka-
tegorii dorostenců. (tur)

Tomáš Turek (vlevo) získal
třetí příčku v mezinárodní
soutěži silového trojboje.

Foto: Martin Turek

Fotbalisté přivezli
body z Frýdlantu

BFK Frýdlant nad Ostravi-
cí - FK Bohumín 1:1 (1:0), to
je výsledek fotbalového ut-
kání, které se odehrálo na
novém trávníku ve Frýdlantu. 

Za náš klub skóroval Jaro-

slav Kubinski, domácím udělal

radost Šigut. V tabulce kraj-

ského přeboru Moravskoslez-

ského kraje je Bohumín na 13.

místě s 11 body. (red)
Fotbalový zápas s BFK Frýdlant nad Ostravicí byl vyrovnanou partií 
a našemu mužstvu přinesl bodový zisk. Foto: Zdeněk Šrubař

● Viktorie Bohumín "A",
okresní přebor

25.10. Karviná "C" - Viktorie
Bohumín "A"

15.11. Viktorie Bohumín "A"
- Slávia Havířov "B"

29.11. Baník Havířov "B" -
Viktorie Bohumín "A"

13.12. Viktorie Bohumín "A"
- Český Těšín

10.1. Sokol Chotěbuz - 
Viktorie Bohumín "A"

24.1. Viktorie Bohumín "A"
- Slovan Havířov "B"

7.2. Slávia Orlová "E" -
Viktorie Bohumín "A"

21.2. Viktorie Bohumín "A"
- Slovan Havířov "C"

● Viktorie Bohumín "B", 
okresní soutěž

8.11. Viktorie Bohumín "B"
- OS Rychvald "C"

22.11 Slávia Orlová "F" -
Viktorie Bohumín "B"

6.12. Viktorie Bohumín "B"
- Slovan Havířov "D"

17.1. Inter Petrovice "B" -
Viktorie Bohumín "B"

31.1. Viktorie Bohumín "B"
- Baník Havířov "C"

14.2. Slávia Orlová "G" - 
Viktorie Bohumín "B"

(chýl)

Termíny konání šachových utkání Viktorie Bohumín "A" 
v okresním přeboru a Viktorie Bohumín "B" v okresní soutěži.

Kalendář šachových utkání Viktorie Bohumín

HC Bohumín hledá
nové posily

Sportovní klub ledního ho-
keje Bohumín zve všechny zá-
jemce o lední hokej na nábor
mladých hokejistů a hokejis-
tek. Tréninky probíhají každé
pondělí a čtvrtek na zimním
stadionu v Bohumíně od 16.30
do 17.30 hodin. Pro začátek
stačí mít brusle a rukavice.
Nutná je také přilba (napří-
klad cyklistická). Noví zájemci
neplatí žádné příspěvky a všem
dětem nabízíme bezplatné za-
půjčení výzbroje (mimo brus-
lí). Na všechny nové hokejisty
se moc těšíme. (pal)

Do tenisu se zapojily
školy

Výsledky městského kola ve
stolním tenisu družstev žáků:

Mladší žákyně - 1. ZŠ na uli-
ci Čs. armády, 2. gymnázium, 
3. ZŠ na tř. Dr. E. Beneše

Mladší žáci - 1. ZŠ na ulici
Čs. armády, 2. ZŠ na tř. Dr. E.
Beneše, 3. ZŠ Skřečoň

Starší žákyně - 1. gymnázi-
um, 2. ZŠ na tř. Dr. E. Beneše,
3. Masarykova ZŠ

Starší žáci -1. ZŠ na ulici Čs.
armády, 2. ZŠ na tř. Dr. E. Be-
neše, 3. Masarykova ZŠ (red)

Co ještě letos 
v cyklistice?

Cyklistické výlety Nebude-li
pršet... mají za cíl Ostravsko.
Trasy budou upřesněny na
místě srazu podle sestavy, kte-
rá se sjede a také s ohledem na
momentální počasí. Jede se 
v termínech 24., 25., 28. a 31.
října. Start bude vždy v 9 ho-
din z náměstí. T. G. Masaryka.

Ukončení sezóny - Poslední
zvonění - se uskuteční 14. lis-
topadu. (šaf)

Basketbal
Hráči oddílu basketbalu 

úspěšně vstoupili do nového
ročníku soutěže. Na domácí
palubovce hráli s TJ Hlučín 
a po dobrém výkonu, hlavně 
v 1. poločase, vyhráli 94:62
(59:27). Body: Vojtěch Ziem-
binski 26, Lukáš Zdařil 26,
Kamil Havlík 17. (red)
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Turnaj v kuželkách pro postižené a seniory

Pohádka o dýňové slavnosti ve Starém Bohumíně

Aktivní městská organiza-
ce Svazu postižených civili-
začními chorobami (SPCCH)
připravila pro své členy 
v rámci Týdne s SPCCH řa-
du zajímavých akcí. Jednou 
z nich byl turnaj v kužel-
kách, do kterého si přizvali
také účastníky z Klubu seni-
orů a ze Svazu tělesně posti-
žených.

Čtyři družstva (Klub senio-
rů postavil dva týmy - muže 
a ženy) se setkala 13. října 
v herně kuželny Sokola Bohu-
mín, aby bojovala o prvenství.
Nakonec se radovalo družstvo
základní organizace SPCCH,
které turnaj vyhrálo před tý-
mem mužů Klubu seniorů 
a jejich ženským družstvem. 

V Týdnu s SPCCH, který
probíhal od 12. do 18 října,
navštívili členové městské or-
ganizace také představení v ki-
ně, solnou jeskyni a v celoden-
ním výletu zavítali na Hradec
nad Moravicí (o tom jinde 
v tomto čísle).

»Turnaj v kuželkách byl pro
nás nejdůležitější akcí celého
Týdne se Svazem postižených ci-
vilizačními chorobami. Vítěz zís-
kal letos poprvé Putovní pohár
seniorů Bohumína. V dalších roč-

nících jej budeme každoročně u-
dělovat tomu nejlepšímu v turna-
ji. Soutěžilo se v družstvech, ale
odměněni byli i tři nejlepší jednot-
livci,« sdělil k průběhu turnaje
v kuželkách Jiří Vilček, předse-

da městské organizace Svazu
postižených civilizačními cho-
robami. V jednotlivcích získali
nejvyšší počet bodů Jiří Vilček,
Jana Adamová a Margareta
Gonsiorová. (frk)

Foto: František Krejzek

Byla jedna zahrádka u do-
mečku za parkem v Bohumí-
ně a na ní vyrostly dýně. Vel-
ké, malé, kulaté, šišaté, zele-
né, žluté i oranžové, hladké 
i hrbolaté. Když dorostly do
krásy, přestěhovaly se do
Mateřské školy ve Starém
Bohumíně, aby se předvedly
dětem i rodičům. 

Jednoho říjnového dne se
všichni sešli na školní zahradě
a pustili se s vervou do krájení,
dlabání, vyřezávání a zdobení
milých dýní. Počasí se na ně
ráno mračilo, ale odpoledne se
k radosti všech umoudřilo.
Dokonce i sluníčko bylo zvě-
davé, co se to děje, a vykouklo
z mraků. Vytvořené usměvavé
dýně ozdobily školní zahradu 
i mateřskou školu. Vlastno-
ručně opečený párek nakonec
chutnal po vykonané práci vý-

tečně. A to je konec pohádky 
o dýňové slavnosti ve Starém
Bohumíně... Děkuji své kama-
rádce Alence za její dýně,

všem rodičům, dětem i ostat-
ním zaměstnancům za příjem-
ně strávené odpoledne.

Text a foto: Eva BUČKOVÁ

kterou mi věnuje při své namáhavé práci Anička Popiolková, někdy 
unavená, ale vždy usměvavá zdravotní sestra z polikliniky. Žofie MASNÁ
Děkuji za péči,

Díky sponzorům 
seniorských her

Organizátoři sportovních her
pro seniory, které se uskuteč-
nily 3. října, děkují všem spon-
zorům. Na hladkém průběhu
dopoledne se podílely firmy
DM drogerie, Textil, Textil Vik-
tor, Česká spořitelna, Lidová
optika, Optik, Elektro-Palka,
Elektro-Klíma, Elektro-Den-
dis, Cestovní a reklamní kan-
celář Faine, T.I.K., prodejna
kol Apollo, Výpočetní techni-
ka G+G, Kino K3, Jeskyňka,
město Bohumín, Bonatrans 
a Klenotnictví R + Z. (red)

Sraz všech Kulů
Už jste se někdy setkali se

stovkami lidí, kteří nosí stejné
příjmení jako vy? Takovou ak-
ci chystá muž, jehož příjmení
je Kula. Na setkání jsou zváni
všichni, kteří svou »Kulu«
táhnou životem. Všichni Ku-
lové i všechny Kulové se setka-
jí 8. listopadu v kavárně na ná-
městí T. G. Masaryka. Zda se
vejdou dovnitř, je jen těžko
odhadnout. (red)
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SBD Bohumín vzniklo před půlstoletím

výročí

V letošním roce oslavuje Stavební by-
tové družstvo Bohumín půl století od
svého založení. Jeho předchůdcem bylo
Stavební bytové družstvo zaměstnanců
Železáren a drátoven národního podni-
ku, které vzniklo v roce 1959. Na zalo-
žení tohoto družstva měl velký podíl
pan Josef Lenoch a prvním předsedou
představenstva byl pan Josef Valenta.
Rovněž v roce 1959 byl kolaudován
první družstevní dům, a to dům čp.
583, 584 na ulici Seifertově. 

Postupně začala vznikat další družstva 
v Bohumíně a v Rychvaldu. Tato menší
bytová družstva se v polovině sedmdesá-
tých let sloučila s SBD Železáren a vytvo-
řila jedno velké Stavební bytové družstvo
Bohumín, které funguje pod tímto ná-
zvem dodnes.

Koncem osmdesátých let, při poslední
družstevní výstavbě, přibylo družstvu 236
nových bytů na Tovární ulici v Záblatí 
a od roku 1991 spravovalo dohromady
1799 bytů a 106 garáží.

První investice do revitalizace domů za-
čaly v osmdesátých letech minulého stole-
tí. Bylo to zateplování bočních stěn skel-
nou vatou a plechem. S komplexní revita-
lizací domů začalo družstvo v roce 2003.
To představovalo celkové zateplení včetně
střech a suterénů, výměnu oken, rekon-
strukci elektrorozvodů ve společných pro-
storách, opravu balkonů a rekonstrukci vý-
tahů. Celkovou opravu provedlo družstvo

u 13 domů v Bohumíně a u tří v Rychval-
du. Spotřeba tepla se snížila o 50 procent.
Od roku 2003 byla družstvem do revitali-
zací vložena částka 171 milionů korun.

Spolupráce družstva s městy Bohumín 
a Rychvald je dobrá, pokud se nějaké třecí
plochy objeví, jsou oboustranným jedná-
ním odstraněny.

Předělem v historii družstva bylo přijetí
zákona o vlastnictví bytů v roce 1994. Na-

še družstvo převedlo do vlastnictví 128 by-
tů, v současnosti probíhají další převody.

Naše družstvo slaví v letošním roce vý-
znamné padesátileté výročí. Bytová druž-
stva však existují již více než 160 let. Mají
nezastupitelné místo v bytové politice stá-
tu. Doufejme, že i u nás ještě neřekla druž-
stva své poslední slovo a mají před sebou
dlouhou budoucnost. To přejeme i Sta-
vebnímu bytovému družstvu Bohumín 
a všem ostatním bytovým družstvům.

Marie POCHYLÁ, ředitelka SBD Bohumín

První družstevní domy v Bohumíně postavené v roce 1959. Foto: František Krejzek

Projekt Romodrom pro regi-
ony byl podpořen minister-
stvem práce a sociálních věci 
a Nadačním fondem OKD.
Zaměřuje se na řešení sociál-
ního vyloučení obyvatel ve
městech Orlová a Bohumín.
Naše služby jsou poskytovány
bezplatně. Snažíme se pomá-
hat klientům při řešení jejich
potíží terénními, poradenský-
mi a jinými službami. Cílem je
také spolupráce se samosprá-
vou měst a spolupodílení se na
tvorbě strategických materiálů
a jejich uvedení do praxe.

Realizaci projektu zajiš�ují
vyškolení terénní sociální pra-
covníci pod vedením krajské

vedoucí programu. Jsou prů-
vodcem klienta, nikoliv jeho
opatrovníkem. Pracovník pro-
blém jako takový neřeší, ale
pomáhá klientovi najít sprá-
vnou cestu k řešení zprostřed-
kováním kontaktů s příslušný-
mi institucemi veřejné správy
a navazujícími službami. 

Naše kancelář sídlí v budově
pošty v Bohumíně-Pudlově,
Ostravská 84/4. Jsme pro vás
také na telefonních číslech 736
666 960, 731 311 675 a 732
836 847, v po-pá od 9 do 17
hodin, kde je možnost sjednat
schůzku a osobní kontakt.

Kateřina ŠUTORKOVÁ, 
koordinátorka pro MSK

Romodrom pro ohrožené lidi
Občanské sdružení Romodrom bylo založeno v roce 2002

za účelem poskytování sociálních služeb a poradenství lidem
v obtížných situacích, podpory dětí a mládeže ze sociálně zne-
výhodněného prostření a podpory principu demokratické
společnosti. Posláním sdružení je prosazování práv a integra-
ce osob ohrožených sociálním vyloučením.

Mini útulek koček v Bohumíně
Navštivte první umís�ovací výstavu koček na severní Moravě,

pořádanou při 2. mezinárodní výstavě koček Základní organizace
Svazu chovatelů koček Ostrava. Koná se v sobotu,  31. října od 10
hodin na ostravské Černé louce, pavilon A. Najdete nás mezi
stánky s chovatelskými potřebami. Zajděte k nám. Podívejte se,
jaké mazlíky umíme vychovat ze zanedbaných, nemocných a vy-
hozených kočiček. Vyberte si a dejte jim nový domov. Budou vám
dávat radost a lásku. Nebo přispějte a pomozte nám tím v péči 
o další nechtěné, týrané, zraněné a vyhozené kočičky. S vaší po-
mocí dáme péči, výchovu a domov i dalším zvířatům. Každá kon-
zerva, kapsička či stelivo pomůže. Miroslava KOCUROVÁ

Environmentální výchova ve škole
Za účasti všech žáků a učitelů se 2. října uskutečnila velkolepá

akce Základní a Mateřské školy na ulici Čs. armády v rámci pro-
jektu Environmentální výchovy financovaného z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy. Naše děti s velkou chutí a energií
poznávaly nejen přírodní krásy a historické skvosty našeho regio-
nu (přehrada Kružberk, hájenka v Záblatí, Hornické muzeum
Landek, Hukvaldy), ale i místa spojená s péčí a záchranou zvířat
(ZOO Ostrava, Záchranná stanice živočichů Bartošovice). Něk-
teré děti zvládly i náročné trasy jako výstup k haldě Ema v Ostra-
vě či krkolomný bartošovický okruh. Všichni prokázali, že úkoly
spojené s ochranou životního prostředí hravě zvládnou, a to ne-
jen dnes, ale i v budoucnu. Zuzana MERTOVÁ, učitelka ZŠ ČSA



Ano, a nejen je. Ne-
jde pouze o skandální
získávání titulů za ob-
divuhodně krátké ob-
dobí »studia«, ale pře-
devším o propletené
vazby některých pra-
covníků fakulty na politiky, justici, hospo-
dářskou sféru i podsvětí, o klientelismus,
korupci a prorůstání zločinu do státní sprá-
vy. To je natolik závažné, že by nebylo od
věci zřídit sněmovní vyšetřovací komisi.
Chtěla bych ale upozornit, že ve stínu této
kauzy zůstávají některá fakta o vysokém
školství, která jsou alarmující v jiném smě-
ru. V České republice studuje třikrát více
vysokoškolských studentů než před rokem
1989. To by mohla být příznivá zpráva. Jen-
že jak upozornili účastníci nedávné konfe-
rence »Otázka české vzdělanosti v Evro-
pě«, pro tolik studentů chybějí pedagogové
i finance. Podle mého názoru v současném
morálním klimatu ve společnosti bude po-
třebné, aby se poslanci zabývali novelou zá-
kona, která by ochránila čestné a poctivé
studenty a bránila tomu, aby se situace ja-
ko na plzeňských právech mohla opakovat. 

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM
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S životem v Bohumíně souvisí i státní rozpočet

je moc do rukou velkých států na úkor ma-
lých, či vyžaduje, aby členské státy zvýšily
svou vojenskou kapacitu. Je toho mnoho, 
o čem se mělo diskutovat s veřejností a zá-
roveň jí umožnit, aby sama rozhodla o rati-
fikaci Lisabonské smlouvy. Mimochodem,
považuji za ostudné, že dosud nebyl Parla-
mentem přijatý zákon o obecném referen-
du, který komunisté opakovaně řadu let
předkládají. Měli bychom to mít na pamě-
ti, až se na nás budou snášet velká slova 
o demokracii v souvislosti s dvacátým výro-
čím událostí 17. listopadu 1989.

Veřejným míněním jistě otřásla i kauza
plzeňské právnické fakulty. 

Souhlasíte s názorem, že poškozuje české 
vysoké školství? 

V říjnu rozbouřil českou politickou scénu 
prezident Václav Klaus, když před svým 
případným podpisem Lisabonské smlouvy 
vyžaduje, aby si ČR vyjednala výjimku 
z Listiny základních práv. Sdílíte jeho obavy 
z prolomení tzv. Benešových dekretů?

Tato obava není žádnou novinkou.
KSČM jako první upozorňovala na nebez-
pečí otevření otázky tzv. Benešových de-
kretů a na možnost, že někteří z bývalých
sudetských Němců či jejich potomků bu-
dou uplatňovat restituční nároky na maje-
tek zabavený zrádcům a kolaborantům. Jis-
tě, lze namítnout, že při důsledném uplat-
ňování mezinárodního práva by takové ná-
roky neměly být vyslyšeny. Jenže lze na to
opravdu spoléhat? Když jsem se dívala na
diskusní pořad televize Prima Partie věno-
vaný tomuto tématu, uvědomila jsem si,
jak je důvěra našich občanů v dodržování
práva nejen v naší zemi otřesena. Na an-
ketní otázku »Myslíte si, že je prezidentův po-
žadavek na dodatek k Lisabonské smlouvě 
oprávněný?«, 91 % z těch diváků, kteří zasla-
li textovou zprávu, odpovědělo ano. 

V čem vidíte příčiny tohoto postoje občanů? 
Myslím, že je to výsledek i arogance vět-

šiny politiků, kteří odmítli a odmítají návrh

KSČM na uspořádání referenda k přijetí
Lisabonské smlouvy. Občané tak byli vyša-
chováni z rozhodování o tak významném
dokumentu, který nadřazuje zákony Ev-
ropské unie nad zákony členských států,
zdvojnásobuje hlasovací sílu Francie,
Německa a Velké Británie a tím soustře�u-

pol i t ika

Je ostudné, že chybí zákon o obecném referendu

Oni sice mají své důchody jisté
a nehrozí jim, že v souvislosti 
s krizí přijdou o práci, ale ani
tak bychom na ně neměli zapo-
mínat. Byli totiž Topolánkovou
a Julínkovou vládou nejvíce zatí-
ženi nesmyslnými zdravotními
poplatky. Ale například i zvyšo-
vání nájmu, vyhlášené Minis-
terstvem pro místní rozvoj, bu-
de drastické a zdaleka ne všech-
na města a soukromí vlastníci

domů nabídli
nájemníkům
tak vysoké sle-

vy, jako my v Bohumíně. A na-
konec předkládané třímiliardo-
vé snížení dotací na provoz
krajských a obecních domovů
důchodců se projeví také v kva-
litě služeb pro naše seniory.
Proto sociální demokracií navr-
hované použití části vysokých
zisků ČEZu na výplatu alespoň
symbolické částky důchodcům
neberme jako zbytečné gesto.
Mezigenerační solidarita je na
místě, oni se na nás již v minu-
losti napracovali dost.

Poněkud nepochopitelné
však bylo, proč vláda v uvede-
ném balíčku rovněž zvýšila
daň z nemovitostí, protože to
bylo dosud výlučně v kompe-
tenci obcí. A například naše
město tímto zvýšením daně
bohumínské občany a firmy 
v tomto roce nezatížilo.

Také přijetí státního rozpo-
čtu sociální demokracie pod-
poří. Je totiž nezbytný pro sta-
bilitu země v době krize, pro
financování krajů a obcí, pro
pokračování investic. Ale pře-
sto se ČSSD pokusí v rámci je-
ho schvalování opět pomoci
státním zaměstnancům a dů-
chodcům, znovu navrhne pro-
plácení prvních tří dnů nemo-

censké a zrušení alespoň části
zdravotních poplatků. K tomu
několik vysvětlení. Snadno by
se dalo říci
»Jen těm úřed-
níkům snižme
plat!« Ministerstva však mají
jen několik desítek tisíc za-
městnanců, ale státních za-
městnanců je přes 500 tisíc!
Jde totiž také o policisty, hasi-
če, učitele, zdravotní sestry 
a lékaře, o zaměstnance fi-
nančních úřadů i o pracovníky
sociálních ústavů a služeb. Ti
všichni nezavinili krizi, a nao-
pak mnozí z nich budou mít
více práce. Druhou význam-
nou skupinou, která nesmí na
krizi doplatit, jsou důchodci.

ČSSD podpořila v Parlamentu tzv. Janotův balíček, pomocí
kterého dojde ke snížení deficitu státního rozpočtu pro rok
2010.  Ne se všemi opatřeními souhlasila, ale kompromis byl
nutný. Prosadila však přijetí doprovodných usnesení, který-
mi vyzývá vládu, aby se pokusila zajistit finanční prostředky
na platy státních zaměstnanců, na valorizaci důchodů a aby
stát zajistil finance pro provoz sociálních ústavů a domovů
důchodců. 

A tak mi na závěr dovolte
vrátit se ještě jednou v souvis-
losti se seniory do našeho mi-
lého Bohumína. U nás se sna-
žíme, aby mohli co nejdéle
prožívat š�astný aktivní život.
Proto podporujeme jejich zá-
jezdy po celé republice. Moc
mne potěšilo, když bohumín-
ští senioři (a byly jich plné dva
autobusy) navštívili také Se-
nát a mohl jsem je pozvat na
oběd. Zejména pro seniory
jsme rekonstruovali objekt 
v Okružní ulici, mohou jej
hojně využívat jako klub seni-
orů. Příjemným překvapením
je i množství studentů univer-
zity třetího věku z řad těch dří-
ve narozených. A naprosto 
úžasné bylo sledovat je při 
olympiádě seniorů a turnaji 
v kuželkách. To jsou zážitky,
kdy si člověk uvědomí, že prá-
ce pro lidi má smysl a že Bohu-
mín je městem, v němž stojí
zato žít. Děkuji jim za to.

Petr Vícha, MO ČSSD
a starosta města

pol i t ika

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou
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Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

23. října 

si připomeneme 

1. smutné výročí, 

kdy nás po těžké 

nemoci opustila 

paní Marta LIGOCKÁ
ze Šunychlu. 

S úctou a láskou vzpomínají dcera Anna,

ze� Bruno, vnoučata, pravnoučata 

a příbuzní z Polska.

Odešel jsem do míst, 
kde se rodí sny ... 

Můj čas se zastavil, 
už není pojízdný ...

25. října vzpomeneme

smutné 4. výročí 

úmrtí 

pana Jana ŠIMKA
ze Záblatí. 

�
Jendo, táto, dědečku, chybíš nám! 

Za rodinu manželka Vlasta.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

27. října vzpomeneme

nedožité 

60. narozeniny 

pana Ing. Eduarda ŠEVČÍKA
ze Starého Bohumína. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka Ladislava, 

dcera Tereza a syn Jakub.

14. října 

jsme vzpomněli 

30. výročí úmrtí 

pana Oldřicha

BOGUMSKÉHO.

�
Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi. 

Syn Dalibor s rodinou.

22. října vzpomínáme 

nedožitých 65 let 

pana Aloise KOZLA

�
a 18. října také nedožitých 85 let

jeho maminky 

paní Anežky KOZLOVÉ. 
Zároveň zavzpomínáme 6. a 9. ledna

2010 na 10. výročí jejich úmrtí. 

�
Vzpomíná 

Anna Kozlová - manželka a snacha,

Anežka Lampartová - dcera a sestra.

Jen svíci hořící, 
kytici květů na hrob 

Ti můžeme dát 
a pak už jen vzpomínat. 

23. října vzpomeneme

10. výročí úmrtí 

našeho drahého 

bratra, strýce, švagra

pana Rudolfa BOBKA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

sestra Josefa s manželem, 

Veronika s manželem, 

Lenka s rodinou a Kamil.

Odešla jsi, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích 

žiješ stále dál.
4. listopadu 

vzpomeneme 5. výročí

úmrtí naší milované

manželky, maminky,

babičky a prababičky

paní Alžběty OLŠÁKOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Bohumír, 

dcera Dana a syn Vladimír

s rodinami.

Odešel jsi, 
jak osud si přál, 

ale v našich srdcích 
žiješ dál. 

25. října 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana 
Rudolfa VACHTARČÍKA.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Helena, synové Rudolf, 

Dušan a Petr s rodinami

a všichni příbuzní.

Martin Lučan, * 1978, Bohumín-Záblatí

Bohumil Bartoš, * 1953, Bohumín

Jindřiška Chojnová, * 1927, Bohumín-
Vrbice

Blanka Szczepanská, * 1926, Bohumín-
Záblatí

Cecilia Staňková, * 1933, Bohumín-
Záblatí

Hermína Oháňková, * 1937, Bohumín

Gizela Rumanová, * 1937, Bohumín

Hilda Šeligová, * 1925, Bohumín-Skřečoň

Jan Rzodek, * 1948, Bohumín-Šunychl

Karel Franek, * 1923, Bohumín

Alena Siekierová, * 1950, Bohumín-
Skřečoň

Alžběta Wybraniecová, * 1922, Starý 
Bohumín

Zdeněk Turczyn, * 1964, Bohumín

Emil Holyst, * 1928, Bohumín

Alena Nevyjelová, * 1941, Bohumín

Anna Hrbáčková * 1916, Bohumín

Edeltruda Směšná, * 1926, Bohumín-
Skřečoň

Stanislav Panaš, * 1923, Bohumín

Irena Waloszková, * 1925, Starý Bohumín

Emil Kotas, * 1925, Bohumín-Skřečoň

Naposledy 
jsme se rozloučili

Město nabízí zaměstnání
Výběrové řízení na sociální odbor vyhla-

šuje Městský úřad Bohumín. Jedná se o prá-
ci na oddělení péče o staré a zdravotně po-
stižené občany (pracovní poměr na dobu
určitou). Bližší informace získáte na strán-
kách www.mesto-bohumin.cz v sekci Rad-
nice, v nabídce Úřední deska. Přihlášku 
a potřebné doklady doručte na podatelnu
městského úřadu v přízemí budovy, č. dv. 119,
nebo zašlete na adresu Městský úřad Bo-
humín, personální úsek, Masarykova 158,
735 81 Bohumín do 30. října 2009. (red)
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● Nabídka apartmánů 
k dlouhodobému pronájmu.
Vlastní WC, koupelna, k dis-
pozici kuchyňka, wifi, sat. 
Informace ✆ 602 787 765,
www.villaclub.cz. 

● Prodám dr. byt 2+1 v Bo-
humíně, ul. Mírová, nízká zá-
stavba, dům po celkové revita-
lizaci. ✆ 732 765 845.

● Prodám dr. byt 3+1
v dosahu centra Bohumína. 
✆ 775 610 464.

● Prodám byt 2+1, možnost
pronájmu na smlouvu. ✆ 775
610 464.

● Hubnutí: www.zdrave-
hubnout.cz.

● Koupím RD, chatu, po-
př. parcelu, platím hotově. 
✆ 608 370 379.

● Koupím byt, i zadlužený.
Platím v hotovosti. ✆ 603 785
142.

● Prodej ovocných a okras-
ných dřevin a růží v zahrad-
nictví Zupaz za Lidlem . Otev-

inzerce řeno PO - PÁ 8 - 16, SO 
8 - 12 hod. ✆ 596 013 463.

● Podnikání: www.vydelek-
zdomu.cz.

● Prodám dr. byt 1+1, 50
m2, přízemí, nízký nájem, cih-
lový dům, plast. okna, 398
000 Kč. ✆ 603 366 056.

● Prodám RD v Dolní Lu-
tyni se zahradou a hosp. bu-
dovou v blízkosti autobus. za-
stávky. V příz. 4 pokoje, ku-
chyň. kout, koupelna, v patře 
1 pokoj, balkón. Ihned volný.
✆ 739 141 649, 723 658 804.
Jsem přímý majitel, REA-
LITKY NEVOLAT!

● Prodám vykrmené krůty
po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Půjčka bez poplatků do
250 000 Kč. Půjčíte 10 000 Kč,
60 000 Kč, 100 000 Kč - vrátí-
te 11 628 Kč, 69 768 Kč, 116
280 Kč. Volejte 774 828 496.

Blahopřání - jubilea

1. listopadu oslaví

své životní jubileum

70 let 

pan Vladislav
KRÁL. 

�
Vše nejlepší do dalších let, 

hodně štěstí, zdraví, spokojenosti

a rodinné pohody přeje 

manželka Hilda, dcera Lenka, 

synové Lá�a, Mirek a Jirka s rodinami.

● Prodám rodinný domek
4+1 s větší zahradou ve Skře-
čoni, ✆ 604 449 332.

● Prodám garáž na Mírové
ulici, cena dohodou, ✆ 739
247 085.

● Pronajmu byt 0+1, ✆
736 228 883.

● Koupím dr. byt nebo
rod. dům v Bohumíně a okolí,
platím v hotovosti, ne přes
RK!!! ✆ 736 228 883.

● Vyměním st. byt 1+1 II.
kat., upravený za 3+1 I., II.
kategorie. ✆ 737 379 997.

● Od 27.10. zahajujeme
prodej k památce zesnulých
ve St. Bohumíně a Skřečoni 

Své ANO 
si řekly tyto páry 
Milan Hrčka a Andrea Zatloukalová, 

oba dva z Bohumína

David Wrzecionko a Dana Čupitová, 

oba dva z Bohumína

Rostislav Gorný a Aneta Putnokiová, 

oba dva z Bohumína

Marek Čierňava a Jaroslava Přikrylová,

oba dva z Bohumína

Libor Chylek a Darina Burdová, 

oba dva z Bohumína

Miroslav Stareček a Zuzana Orthová, 

oba dva z Bohumína

Pavel Harvan z Českého Těšína 

a Alexandra Kliszová z Bohumína

Eduard Schreiber z Havířova

a Simona Kulíšková z Bohumína

Lukáš Trombik a Lenka Skyvová, 

oba dva z Bohumína

Zdeněk Hermann z Bohumína

a Miriam Cáfalová z Dolní Lutyně

Otto Hlozák a Petra Sedláčková, 

oba dva z Bohumína

Jiří Kopečný a Marcela Gajdáčková, 

oba dva z Bohumína

Matrikářky

u hřbitovů. Nabízíme široký
sortiment výrobků svíček.

● Potřebujete půjčit?
Volejte 733 599 477 nebo
733 599 480!

SKLENÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ 
- Marta Dodková

Změna pracovní doby: po 9 - 17 hod. * út - čt 9 - 16 hod. * pá 9 - 15 hod.
KOMPLETNÍ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE: zasklívání oken a dveří, rámování, 

paspartování, výroba clip rámů, vrtání děr, pískování, lepení akvárií a terárií
Tel.: 739 630 959, e-mail: martadodkova@seznam.cz

R O Z V O Z  Z A K Á Z E K  Z D A R M A

Potřebujete krmiva, osiva,
hnojiva, chem. postřiky, 
zrniny, vnady pro rybáře 

a jiné doplňky?
Těšíme se na vás 

po - čt 7.30 - 16.00 hod.
pá 7.30 - 15.00 hod.
so 8.00 - 11.00 hod.
na ulici Lidické 219, v areálu 
firmy Sanre (bývalý výkup)

✆ 596 016 011, 603 515 279

17. října oslavila své kulaté narozeniny

paní Marie SZEWCZYKOVÁ.
Milá maminko, 

věk není to, 
v čem poznává se stáří, 

když Tvé oči 
smíchem září, když se
Tvé srdce umí smát,

pak věř nám, 
ten věk není znát.

Vše nejlepší 

k Tvým krásným osmdesátinám 

přeje Eva s rodinou.

�
Nad budovou Střední školy Bohumín

na Husově ulici se 9. října objevil hustý
dým. Mnozí obyvatelé města, pracovníci
školy i žáci si mysleli, že se jedná o požár.
Právě to byl účel utajeného požárního cvi-
čení, které probíhalo na této budově. Ko-
lem jedenácté hodiny zde byl jednotkám
integrovaného záchranného systému o-
hlášen vznik cvičného požáru s ohniskem
v druhém patře školy. Následně byla pro-
vedena evakuace budovy, kdy někteří stu-
denti a pedagogové byli evakuováni po-
mocí hydraulické plošiny a na nosítkách.
Požární cvičení pomohlo nastínit případ-
né nedostatky, které můžou vzniknout při
skutečném požáru. Tímto článkem chce-
me také vyjádřit velké poděkování Hasič-
skému záchrannému sboru Bohumín za
přípravu a provedení požárního cvičení. 

Text a foto: Václav KOVÁŘ, 
Střední škola Bohumín

Cvičný požár školy
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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

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

Ceny inzerce v OKU (s DPH)
■ 1 započatý řádek řádkové 

inzerce 24 Kč
■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč

■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,
na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
REZERVACE: ✆ 596 033 216
Otevřeno: Po−Pá: 16:00 − 23:00

So − Ne: 17:00 −23:00 hod.
www.mersi.cz

BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

Villa Club
»U STARÉ PEKÁRNY«

Vám nabízí

✓ apartmány s recepcí (NET, SAT, TV, WIFI)

✓ prostory pro Vaše firemní a rodinné akce

✓ prodej kvalitních vín z vinařství Baloun, Krist a Dufek.

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA VÁNOČNÍ 
VEČÍRKY, OSLAVY, FIREMNÍ AKCE, 

MOŽNOST ZVÝHODNĚNÉHO UBYTOVÁNÍ.

Příční 215, Bohumín-Pudlov, 735 51
Tel.: 596 011 174, 731 613 774, 608 060 484
e-mail: lkreal@mailcity.cz info@villaclub.cz
www.villaclub.cz www.ustarepekarny.cz

ZAHRADNICTVÍ
Jiří Varkoček 
VRBICE nabízí

macešky 
a hrnkové chryzantémy 

pro výzdobu zahrad a hrobů.
Velký výběr chryzantém 

na dušičky od 40 Kč.
OTEVŘENO: Po - Pá: 9 - 13, 
14 - 17 hod., So: 8 - 13 hod.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 22. října do 5. listopadu

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 5.11. HODINU NEVÍŠ. Český kriminální film,
2009, přístupný od 12 let, 75 Kč. 

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 24.10. v 9.30 hodin SOBOTĚNKA. S podtitulem
»Kouzelnické čáry-máry-hrátky s Lucií Semančí-
kovou«. Pohádka, Salón Maryška, dospělí 50, děti
30 Kč.
■ 25.10. ve 14 hodin KURZ KRESBY A MALBY
s Jirkou Gregerem.

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.

■ 22.10. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ. Podzimní té-
matika, telefonické objednávky, centrum Bobeš.
■ 22.10., 29.10. v 15.30 hodin TANEČKY PRO
NEPOSEDNÉ DĚTIČKY od 3,5 let. RC Slůně.
■ 24.10. odpoledne POHÁDKOVÁ SOBOTA. Ba-
bi, děda a já - odpoledne s divadélkem, prarodiče
mají vstup zdarma, centrum Bobeš.
■ 24.10. v 15 hodin VÍKENDOVÉ SLŮNĚ. RC Slůně.
■ 26.10. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA pro rodi-
če s dětmi. RC Slůně.
■ 27.10. v 8.30 hodin MINIŠKOLIČKA ANEB
HRANÍ BEZ MÁMY. Příprava pro vstup do mateř-
ské školy, RC Slůně.
■ 27.10. v 17 hodin a v 18 hodin CVIČENÍ PRO
TĚHULKY. Centrum Bobeš.
■ 27.10. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
RC Slůně. 
■ 29.10. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍ-
RU. Hudební hodinka pro děti od 2 let, RC Slůně.
■ 30.10. v 17.30 hodin TVŮRČÍ PODVEČER.
Technika korálkování, RC Slůně.

OSTATNÍ KULTURA

■ 27.10. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Modrá budo-
va na Masarykově ulici.
■ 28.10. v 17 hodin ANGLIČTINA V MODRÉM.
Anglicky od začátku, pro lidi do 40 let, modrá bu-
dova na Masarykově ulici, příspěvek 25 Kč.

SPORT

■ 22.10. v 15 hodin FK Bohumín - TJ Petřvald.
FOTBAL: starší přípravka, skupina A, travnaté
hřiště za parkem.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 20.10. - 8.11. BOBAN NA FOTOGRAFIÍCH.
Průřez dvouleté divadelnické činnosti, foyer kina
K3 Bohumín.
■ 24.10. v 15 hodin PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
Divadelní pohádka netradičně zpracována novým
bohumínským ochotnickým souborem Jumbo,
sál kina K3 Bohumín, 50 Kč.
■ 25.10. v 19 hodin DVĚ MARYČKY ANEB TA-
JEMSTVÍ JEDNÉ NOCI. Ochotnický spolek Bo-
ban, sál kina K3 Bohumín, 50 Kč.
■ 1.11. v 17 hodin HALLOWEEN PRO DĚTI. Pro-
gram - tanec - soutěže - halloweenský čaroděj -
vstup v maskách - lampiónový průvod, náměstí 
T. G. Masaryka.
■ 3.11. v 19 hodin LIMONÁDOVÝ OLIN ANEB
BOHUMÍNSKÁ OPERA. Příležitostný ochotnický
soubor Rychvald. Parodie prvního českého wes-
ternu o ztracené rodině nalezené v Bohumíně. Sál
kina K3 Bohumín, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz,
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ 1.10. - 30.10. PO KOLEJÍCH. Svět lokomotiv,
vagónů, výhybek a nádraží očima fotografů Želpa-
ge, chodba v 1. patře.
■ 29.10. od 9 do 12 hodin ZÁBAVNÉ ODPOLED-
NE S HARRY POTTEREM. Se soutěží o nejlepší
čarodějnický kostým, oddělení pro děti.
■ 30.10. od 9 do 12 hodin HARRY POTTER A
SVĚT ČARODĚJNICKÝCH KNIH. Výtvarná díl-
nička s kvízy, oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN 

Pokud není uvedeno jinak, 
začíná představení v 19 hodin.

■ 22.10. - 23.10. ŽIVOT JE BOJ. Akční film USA,
2009, od 12 let, 60 Kč.
■ 24.10. PIRÁTI NA VLNÁCH. Romantická ko-
medie Velká Británie, Německo, 2009, od 12 let,
66 Kč.    
■ 25.10. v 10 hodin VZHŮRU DO OBLAK. Animo-
vaná komedie USA, 2009, české znění, 75 Kč.
■ 28.10. MILENCI. Romantický film USA, 2008,
od 15 let, 70 Kč.

29. - 30.10. STAR TREK. Sci-fi USA, Německo,
2009, přístupný, 60 Kč.
■ 31.10. a 1.11. MUŽI V ŘÍJI. Česká komedie,
2009, přístupný, 66 Kč.
■ 1.11. v 10 hodin HANNAH MONTANA. Kome-
die USA, 2009, české znění, 70 Kč.

P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w. k 3 b o h u m i n . c z

■ 22.10., 26.10., 29.10. v 17 hodin a 18 hodin 
PILATES. Od 17 do 18 hodin - ženy seniorky, od
18 do 19 hodin druhá skupina, RC Slůně.
■ 24.10. v 10.45 hodin FK Bohumín - Slávia Orlo-
vá B. FOTBAL: mladší žáci, travnaté  hřiště za
parkem.
■ 25.10. ve 14.15 FK Bohumín - TJ Petřvald u Kar-
viné. FOTBAL: dorost - KS, skupina B, travnaté
hřiště za parkem.
■ 25.10. ve 14.30  hodin FK Bohumín - SC Pustá
Polom. FOTBAL: krajský přebor - muži A, trav-
naté  hřiště za parkem.
■ 25.10. v 16 hodin AEROBIC. Sál sokolovny 
v Záblatí.
■  PRAVIDELNÁ CVIČENÍ v tělocvičně ZŠ na
třídě Dr. E. Beneše:

PONDĚLKY: od 14 do 15 hodin AEROBIK PRO
DĚTI - mladší žáci; od 15 do 16 hodin starší žá-
ci; od 19 do 20 hodin PILATES.

STŘEDY: od 16 do 17 hodin AEROBIK PRO
DĚTI - mladší žáci; od 17 do 18 hodin starší žá-
ci; od 18 do 19 hodin DANCE AEROBIK, STEP
AEROBIK - pokročilí; od 19 do 20 hodin BODY
FORM - ČINKY, GUMY, STEPY

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ☎ 596 092 300, 777 707 786
www. bospor.info

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
UPOZORNĚNÍ: Permanentky vydané do

31.12.2008, na nichž není vyznačena doba 
platnosti, lze využít do konce roku 2009. Pak se
stanou neplatnými.

Ilustrační foto Zdeněk Šrubař
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1444 plyšových hraček zaplnilo náměstí
Stovky lidí s jednou, dvěma, ale i desítkami plyšových hraček (rekord 66 z jedné rodiny)

procházely v sobotu 17. října sčítací bránou a před komisařkou agentury Dobrý den z Pel-
hřimova vysypávaly na pult tašky plné sametových zvířátek. Opět jsme se pustili do pokusu 
o zápis do knihy rekordů. I přes deštivé odpoledne se had účastníků vinul v zákrutech po
náměstí T. G. Masaryka. V doprovodném programu vystoupili pro pobavení návštěvníků
Martin Maxa nebo Vladimír Hron. Vanda a Standa připravili pro děti soutěže a komu byla
zima, mohl se zahřát horkou medovinou, punčem nebo svařeným vínem. Ve třičtvrtě na pět
bylo rozhodnuto. Od půl třetí donesli na náměstí Bohumíňáci 1444 plyšáčků. Naše město si
tak zapsalo další rekord! Po kotrmelcích a lidech s knihou v ruce je to třetí zápis v knize re-
kordů, kde figurují občané Bohumína. Text a foto: František KREJZEK

Místo do ordinace
chodili lidé do kina

Několik stovek lidí přišlo v sobotu 10.
října do kina místo do lékařské ordinace.
Kulturní agentura K3 spolu s bohumín-
skou městskou nemocnicí zde pořádala
Den zdraví. Návštěvnost byla oproti loň-
sku, kdy přišlo 320 návštěvníků, téměř
dvojnásobná. Lidé měli možnost si v kině
K3 nechat změřit hladinu cholesterolu 
a cukru v krvi, ale také množství tuku 
v organismu či tlak. Mohli si ověřit, zda
má jejich noha správnou klenbu, anebo
jestli potřebují do bot pro zdravou chůzi
používat některou ze speciálních vložek.
Partnery akce byly Bohumínská městská
nemocnice, Rybářství Rychvald s.r.o., Jes-
kyňka - Centrum zdraví a relaxace, vzdělá-
vací společnost Alma Mater.

Text a foto: Karel BALCAR

Chrámovou lodí
zněl sborový zpěv

Koncertní vystoupení Permoníku se 
uskutečnilo 10. října ve farním kostele Na-
rození Panny Marie ve Starém Bohumíně.
I přes panující nepřízeň počasí jej nakonec
navštívilo 65 milovníků hudby. Soubor
Permoník znají lidé nejenom od Švédska
po Řecko, od Irska po Rusko, ale také 
v Číně, Japonsku nebo USA. Jsme proto
náležitě pyšní na to, že si tento světozná-
mý dětský soubor našel čas ve svém nabi-
tém programu zavítat také do Starého Bo-
humína. Text a foto: J. F. TEISTER


