
Ze zahájení činnosti klubu Bunkr, který je pro teenagery otevřen v prostorách
školního klubu Masarykovy ZŠ od 3. listopadu. Foto: František Krejzek
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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
3. prosince,

uzávěrka 25.11.

Vánoční trhy 
zahájí advent

V sobotu 28. listopa-
du, den před první ad-
ventní nedělí, připravu-
je K3 Bohumín Vánoč-
ní trhy s vůní perníku.
Voňavé pečivo bude zdo-
bit kino, stánky a pro-
voní celé náměstí. Dár-
ky můžete nakoupit 
u osmdesáti prodejců,
děti budou mít svou zá-
bavu v sále kina - za dva-
cet korun zhlédnou ce-
lovečerní film. Nebu-
dou chybět kapři v ká-
dích, příjemná hudba,
ani poštovní schránka
pro Ježíška. Nezapo-
meňte si udělat čas me-
zi 8 a 17 hodinou pro
procházku náměstím T.
G. Masaryka. (red) 

Bunkr je občanské sdružení
se sídlem v Třinci, které v Bo-
humíně otevřelo svůj stejno-
jmenný klub v prostorách
školního klubu Krtek. Ten je
součástí Masarykovy základní
školy na Seifertově ulici.

Jestliže vám dítě oznámí, že
jde do Bunkru, neznamená to
pro něj žádné nebezpečí. Nao-
pak. Ale o tom jsem si povídal 
s předsedou občanského sdru-
žení a zároveň evangelickým fa-
rářem Romanem Brzezinou.

(Čtěte na str. 8)

Nemějte strach, když jdou děti do Bunkru

Roman Kubica se Sydney city v pozadí. Petr Tepliček s australským klokanem. Foto: archiv Petra Teplička

Čtveřice vzpěračů oddílu občanského sdru-
žení Bonatrans Bohumín Karel Prohl, Ludmi-
la Prohlová, Roman Kubica a Petr Tepliček se
7. října vydala na dalekou cestu do australské-
ho Sydney. Od 10. do 18. října se zde konaly
Světové hry masters.

Monumentální velkoměsto, které má téměř 
5 milionů obyvatel, přivítalo sportovce deštivým
počasím. Po nezbytných procedurách, ubytování 
a akreditaci sportovců byly hry 10. října slavnost-
ně zahájeny na olympijském stadiónu, kde se na
plochu a tribuny vešlo téměř 30 000 účastníků
her. Poté se již rozběhly soutěže v jednotlivých

sportovních odvětvích. A vystoupení našich vzpě-
račů na světových hrách příjemně překvapilo. 

Karel Prohl získal zlatou medaili za výkon 73 kg
v trhu a 95 kg v nadhozu. Karel se pokoušel i o vy-
tvoření nového světového rekordu ve své věkové
kategorii, tj. 101 kg v nadhozu, leč neúspěšně.
Rovněž jeho manželka, Ludmila Prohlová, získal
a zlatou medaili za výkony 33 kg v trhu a 37 kg 
v nadhozu. Zlatá medaile od Karla Prohla se čeka-
la, ale zlatá medaile od Romana Kubici byla vel-
kým překvapením. Roman svým výkonem 105 kg
v trhu a 128 kg v nadhozu totálně překvapil všech-
ny své soupeře a zaslouženě zvítězil. 

(Dokončení na str. 12)
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Šetříme, investice a opravy jsou levnější

Klub seniorů je po rekonstrukci. Náklady díky výběrovému řízení klesly o 600 tisíc korun. Foto: František Krejzek

(Dokončení z minulého čísla)
Téměř dvacet milionů ko-

run se letos radnici podaří u-
šetřit na investičních akcích.
Žádnou z nich přitom město
neodložilo, naopak ušetřilo
na jejich nákladech. 

Podle schváleného rozpočtu
mělo letos proinvestovat 119
milionů korun. Díky dobré
přípravě, brzkým výběrovým
řízením i vysokému zájmu fi-
rem o zakázky však vložilo do
investic o 20 milionů méně,
tedy 99 milionů korun. 

»Svou roli při úsporách sehrá-
vá také hospodářská krize. O vý-
běrová řízení mají zájem i firmy,
se kterými jsme v minulosti ještě
nespolupracovali. Praktikujeme
při výběrovém řízení veřejné ote-
vírání obálek s nabídkami, při
kterém pak čteme ceny, což také
není všude pravidlem,« informo-
vala Jitka Ptošková.

V Bohumíně se u investič-
ních akcí »nenosí« ani tzv. ví-
cepráce. Například vloni před-
stavovaly vícepráce u investič-
ních akcí jen 2,2 procenta, 
u oprav a investic do bytového
fondu jen 0,6 procenta. Do-
hromady tak činily vícepráce 

u všech loň-
ských investic
1,5 procenta.

»Na transparentnosti výběro-
vých řízení si zakládáme. A mys-
lím, že i uchazeči již za ty roky vě-
dí, že to, co nabídnou, musí dodr-
žet. Neexistuje podhodnotit na-
bídnutou cenu a požadovat navý-
šení. Jistěže praxe přináší změny,
zejména když se rekonstruuje sta-
rý objekt, anebo se kope v zemi,
jejich procento se však v širokém
okolí pohybuje na nejnižší úrovni.

I díky tomu se
našemu městu
daří realizovat

své investiční záměry v takové
míře,« prohlásil starosta Petr
Vícha.

Z předpokládaných nákladů
119 milionů korun se po výbě-
rových řízeních investice sní-
žily z 69 na 57 milionů korun 
a u oprav bytového fondu z 50
na 42 milionů korun. Vysou-
těžené ceny u investičních ak-
cí a oprav bytového fondu tak

představují 83 procent z pů-
vodně předpokládané ceny.

»Ušetřené prostředky nám 
umožní v příštím roce realizovat
více investic, budeme mít také
prostředky na spolufinancování
dotovaných staveb. Tak se může-
me těšit na dopravní hřiště, cyk-
lostezku, regeneraci sídliště a dal-
ší hřiště na školách. A více vymě-
něných oken v bytech,« uzavřel
starosta informaci o tom, jak
se radnici daří snižovat náklady.

Lucie BALCAROVÁ

úspory

Bohumín pomohl postiženým povodní
V minulých dnech byl na radnici doručen dopis adreso-

vaný starostovi města. Přišel z Fulneku, kterému naše měs-
to poskytlo finanční pomoc po letošních záplavách ve výši
50 tisíc korun a částku asi 9 833 korun ze sbírky občanů.

Vážený pane starosto,
2. července 2009 postihly Fulnek povodně. Škody na ma-

jetku občanů, ale i města byly nemalé, a proto si velmi ceníme
vaší finanční pomoci, kterou jste nám poskytli z rozpočtu va-
šeho města. Tyto finanční prostředky budou vynaloženy na
řešení dopadů vzniklých při odstraňování následků povodně
po přívalových deštích na území města Fulnek. Vyslovte pro-
sím poděkování radě města a zastupitelstvu města Bohumína.

Rovněž nás potěšila solidarita vašich občanů, kteří přispěli
na veřejnou sbírku pro Fulnek postižený povodní. Děkuji.

Jaroslav ŠTEKBAUER, místostarosta

Dům služeb je k nepoznání 
Městský Dům služeb na náměstí Budoucnosti má novou podo-

bu. Omšelá šedá budova se po čtyřměsíčních opravách proměnila
v barevný objekt s prosklenými výlohami. Rekonstrukce stála té-
měř 9 milionů korun. Volné nebytové prostory te� město nabízí 
k pronájmu podnikatelům. (balu)

Rekonstruovaný barevný objekt s prosklenými výlohami (nahoře) se 
původní omšelé, posprejované budově (dole) příliš nepodobá

Foto: Lucie Balcarová, archiv Oka
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pozvánka

I Byt na ulici Alešově 1070,
0+1, číslo bytu 54, katego-

rie I., 10. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,76 m2, celková plocha
31,06 m2. Prohlídka bytu 24.
11. od 9 do 9.30 hodin. Licita-
ce se koná 25.11. v 16 hodin.

I Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 940, 1+2, číslo bytu

2, kategorie I., 1. nadzemní
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 49,76 m2, celková
plocha 52,61 m2. Prohlídka by-
tu 24.11. od 10 do 10.30 hodin.
Licitace se koná 25.11. v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1053, 1+1, číslo bytu 57,

kategorie I., 12. nadzemní po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 37,27 m2, celková
plocha 38,61 m2. Prohlídka by-

tu 24.11. od 11 do 11.30 hodin.
Licitace se koná 25.11. v 16.30
hodin.

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

gorie I., 3. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 55,32 m2, celková plocha
56,31 m2. Prohlídka bytu 24.
11. od 10.30 do 11 hodin. Licita-
ce se koná 25.11. v 16.45 hodin.

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

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 51,12 m2, celková plocha
53,49 m2. Prohlídka bytu 26.
11. od 9 do 9.30 hodin. Licita-
ce se koná 30.11. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, číslo bytu 2, kate-

gorie II., 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-

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 31 korun za metr čtvereční. Opa-
kovaných licitací se mohou zúčastnit občané Evropské unie
starší 18-ti let s trvalým pobytem na celém území ČR. Podrob-
né informace naleznete na www.mesto-bohumin, sekce Rad-
nice, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
ho 39,65 m2, celková plocha
43,60 m2. Prohlídka bytu 26.
11. od 10 do 10.30 hodin. Licita-
ce se koná 30.11. v 16.15 hodin.

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

rie I., 12. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,59 m2, celková plocha
30,72 m2. Prohlídka bytu 26.
11. od 8.15 do 8.45 hodin.
Opakovaná licitace se koná
30.11. v 16.30 hodin.

I Byt na náměstí TGM 226,
1+1, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného
42,30 m2, celková plocha
42,30 m2. Prohlídka bytu 1.12.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 7.12. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 50,

kategorie I., 9. nadzemní po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,88 m2, celková
plocha 31,20 m2. Prohlídka by-
tu 3.12. od 9 do 9.30 hodin.
Licitace se koná 7.12. v 16.15
hodin.

I Byt na ulici Okružní
1069, 1+2, číslo bytu 40,

kategorie I., 4. nadzemní po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,21 m2, celková
plocha 66,45 m2. Prohlídka
bytu 1.12. od 8 do 8.30 hodin.
Licitace se koná 7.12. v 16.30
hodin.

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 34, katego-

rie I., 3. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 27,70 m2, celková plocha
27,70 m2. Prohlídka bytu 1.12.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 7.12. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Ostravské
204, 1+1, číslo bytu 3, kate-

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 43,80 m2, celková plocha
43,80 m2. Prohlídka bytu 3.12.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 9.12. v 16 hodin.

Další informace získáte na
majetkovém odboru, Lenka
Vachtarčíková, telefonní číslo
596 092 199, e-mail: vachtar-
cikova.lenka@mubo.cz.

(vach)

Areál letního kina v Bohu-
míně zdobí nový prvek. Je
jím socha ze dřeva a žuly, kte-
rou pod hlavičkou občanské-
ho sdružení Maryška vytvo-
řili bohumínští výtvarníci.

Přes dva metry vysoká socha
je společným dílem Milana
Heczka a Romana Widenky,
bohumínských řezbářů. Tvůr-
ci jí pracovně říkají »kukátko«.
»Sochu řezbáři vytvořili z větve
stromu, který se v areálu letního
kina letos v květnu skácel při vě-
trné smršti. Dřevo dubu autoři
nápaditě doplnili kamenem, kte-
rým se v tomto případě stala žula.
Vznikla tak originální socha, kte-
rá dává areálu letního kina nový
rozměr,« říká Kamila Smigová,
předsedkyně občanského sdru-
žení Maryška.

»Bouře letos v květnu strom
polámala a zůstal z něj jen pahýl.
V jedné z větví ale řezbáři našli
inspiraci a vznikla tak nádherná
socha. Symbolicky se to dá 

Socha zrozená v bolesti zdobí park

vnímat jako jakési ›bolestné‹ zro-
zení této sochy. Jsme moc rádi za
tento krásný dárek a děkujeme za

něj,«řekl Karel Balcar, ředitel
K3 Bohumín.

Lukáš KANIA

Kukátko pro areál amfiteátru vytvořili Milan Heczko (vlevo) a Roman
Widenka. Foto: Kamila Smigová

Výstava Za ostnatým
drátem

Střední škola Bohumín po-
řádá ve dnech 24. až 27. listo-
padu dokumentační výstavu
zaměřenou na osudy obyčej-
ných lidí vězněných nacistic-
kým režimem nazvanou Za
ostnatým drátem - koncent-
rační tábory a věznice 2. světo-
vé války. Výstava, jejímž spo-
lupořadatelem je Český svaz
bojovníků za svobodu Haví-
řov, bude otevřena denně od 8
do 16 hodin v budově střední
školy na Husově ulici.  (vanč)

Výstava rekordů a
kuriozit ze světa zvířat

Zvláštnosti o životě ptáků se
dozvědí děti i jejich doprovod
z informačních tabulí v podo-
bě mohutných stromů na vý-
stavě, kterou můžete navštívit
21. a 22. listopadu do 9 do 18
hodin ve foyer kina K3 Bohu-
mín. (red)
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Provoz 
mobilních
sběrných

dvorů se osvědčil, neuvažujete 
v souvislosti s tím o úplném zru-
šení svozu nebezpečného odpadu
pojízdnou sběrnou?

Pojízdná sběrna plní svou
funkci a je využívána občany
natolik, že by bylo nerozumné
tuto službu zrušit. Její náklady
nejsou příliš vysoké, a proto se
vyplatí ji provozovat souběžně
s ostatními službami. Na roz-
díl od mobilního sběrného
dvora, který plní tutéž funkci,
je přistavována čtyřikrát ročně
na 18 stanovištích. Navíc od
příštího roku tuto službu vy-
lepšíme, občané budou moci
odevzdávat také železný od-
pad, například stará kamna,
plechovky, drobný šrot a další.
Ne však těžké železné předmě-
ty, které vyžadují pro nakládku
mechanizaci. Toto rozšíření

neplatí pro firmy, které nemo-
hou pojízdné sběrny využívat
ani v jiných komoditách. 

Od nového roku se upravuje cena
za shromaž�ování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Jaká bude?

Uvedu to na
konkrétním pří-
padu odvozu
popelnice 110 litrů jednou za
14 dnů. Cena se zvedne ze
1430 na 1482 korun ročně, to
je o 52 koruny. Když počítáte
tříčlennou rodinu, pak na ob-
čana je to 17 korun. Navýšení
je v přepočtu na procenta
3,64. U nejběžnějších kontej-
nerů na sídlištích o obsahu
1100 litrů se v příštím roce ce-
na zvýší o 2,7 %, tedy o 208
korun a u velkokapacitních
kontejnerů s 6 vhazovacími 
otvory je rozdíl v ceně 988 ko-
run - zvýšení o 2,34 %. 

Od příštího roku dojde také ke
změně termínů plateb za svoz
odpadů. Nově je stanovena
splatnost tohoto poplatku 
k 15. lednu a k 15. červenci.
Důvodem je daň z přidané
hodnoty, kterou město jako
právní subjekt začalo od 1.
dubna 2009 odvádět. Poplatky
za shromaž�ování, sběr, pře-
pravu, třídění, využívání a od-

straňování ko-
munálního od-
padu již nebu-

dou občané platit v hotovosti
na BM servisu, ale pouze slo-
ženkou nebo převodním příka-
zem. Složenky budou občanům
doručovány do schránek tak,
jak na to byli doposud zvyklí.

Na městských internetových
stránkách běží anketa k zeleni 
ve městě. Podle výsledků si lidé
přejí více květin, okrasných prvků,
kvetoucích keřů. Uvažujete 
o splnění tohoto přání občanů?

Již jsme na to zareagovali 
a necháváme zpracovávat stu-
dii, jak by mohla zeleň a květi-

ny vylepšit město. V únoru
předložíme návrhy radě měs-
ta, která předběžně na na ten-
to projekt slíbila finanční pro-
středky. Zeleň a květiny by
měly vyzdobit centrum Bohu-
mína i městské části.

František KREJZEK

Více zeleně a květin zkrášlí naše město
V příštím roce můžeme očekávat někte-

ré změny v organizaci odpadového hospo-
dářství. Týkají se sběru nebezpečného od-
padu a cen za odvoz komunálního odpadu.
Ptáme se vedoucího odboru životního pro-
středí a služeb Pavla Klimoviče na detaily:

Licitace pronájmu nebytových prostor města

S Pavlem Klimovičem, vedoucím odboru životního 
prostředí a služeb hovoříme na téma odpady a zeleň 

Podobná květinová výzdoba, jako
bývá přes léto před radnicí, by
mohla zdobit také městské části.

Foto: František Krejzek

Při licitaci, která se koná
vždy v budově radnice - stará
budova, č. dveří B107, je
nutno předložit doklad o za-
placení licitační jistiny.

Uvedená vyvolávací cena je
pouze čisté nájemné bez slu-
žeb. Konečná cena nájmu bu-
de zvýšena o příslušnou sazbu
DPH. Ostatní podmínky lici-
tace naleznete na www.mesto-
bohumin.cz/cz/radnice/uredni-
deska. Informace podá Marek
Sobaniec, tel. 596 092 212.

Volné prostory k licitaci:

■ Garáže, Slezská 363, Sta-
rý Bohumín, I. nadzemní po-
dlaží - samostatná garáž vedle
vily u nemocnice, rozloha
16,90 m2. Cenová zóna 300
Kč/m2/rok. Licitace se koná
25. listopadu ve 14.30 hodin,
licitační jistina 1 268 korun.

■ Nebytový prostor, Čá-
slavská 1067, Bohumín, bý-

valá prodejna oděvů v nově 
opraveném objektu Domu
služeb, rozloha 100,29 m2. Ce-
nová zóna 1 200 Kč/m2/rok.
Licitace se koná 23. listopadu
v 16.30 hodin, licitační jistina
30 087 korun.

■ Nebytový prostor, Čá-
slavská 1067, Bohumín, II.
nadzemní podlaží - vhodné
pro kancelář nebo služby, roz-
loha 33,88 m2. Cenová zóna 

1 200 Kč/m2/rok. Licitace se
koná 23. listopadu v 16 hodin,
licitační jistina 10 164 korun.

■ Nebytový prostor Čáslav-
ská 1067, Bohumín, II. nad-
zemní podlaží - prostory vhod-
né pro kancelář nebo služby,
rozloha 27,05 m2. Cenová zó-
na 1 200 Kč/m2/rok. Licitace
se koná 23. listopadu v 15.30
hodin, licitační jistina 8 115
korun.

■ Nebytový prostor Čáslav-
ská 1067, Bohumín, I. nad-
zemní podlaží, prodejna v zadní
části, přístup z ulice Čáslavské,
rozloha 53,03 m2. Cenová zóna
1 200 Kč/m2/rok. Licitace se ko-
ná 23. listopadu v 15 hodin, lici-
tační jistina 15 909 korun.

■ Nebytový prostor Čáslav-
ská 1067, Bohumín, I. nad-
zemní podlaží, v levé části v pří-
zemí - lukrativní prostor se
vstupem z náměstí, rozloha
61,29 m2. Cenová zóna 1 200
Kč/m2/rok. Licitace se koná
23. listopadu ve 14.30 hodin,
licitační jistina 18 387 korun.

■ Nebytový prostor Čáslav-
ská 1067, Bohumín, I. nad-
zemní podlaží - lukrativní pro-
stor s přímým vstupem z ná-
městí, rozloha 113,41 m2. Ce-
nová zóna 1 200 Kč/m2/rok.
Licitace se koná 23. listopadu
ve 14 hodin, licitační jistina 
34 023 korun. (sob)

Dům služeb nabízí prostory k podnikání. Foto: František Krejzek

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

Maják městské
policiezeptejte  se  starosty

Změna přednosti u železárenského mostu

Přinesla D47 nové možnosti podnikání?

Křižovatka Bezručovy a Lidické ulice. Nyní je hlavní silnicí směr od Billy na Lidickou ulici. 
Foto: František Krejzek

V nepravidelné rubrice
zveřejňujeme vaše dotazy,
směrované na starostu Petra
Víchu, který na ně odpoví-
dá. Dnes panu Řezníčkovi,
který v obsáhlém dopisu kon-
statuje, že nová dálnice v ú-
seku Klimovice - Bohumín
je již nyní v havarijním sta-
vu. V závěru svého dopisu se
ptá:

»Vážený pane starosto, oprav-
du má Bohumín zapotřebí být ob-
klopen betonovou chobotnicí ron-
delů, nájezdů, přivaděčů …atd.,
které dokonce budou zasahovat
do obytné čtvrti (část ulice Ko-
perníkova, Šunychelská)? Prý to
přinese další možnosti rozvoje
podnikání a pracovní příležitosti
pro obyvatelstvo.« 

Bohumín opravdu nyní pro-
žívá nelehké období z důvodu
velkého množství probíhají-
cích stavebních prací. A to ne-
jen v dopravě, ČEZ staví také
horkovod z Dětmarovic, sou-
kromé firmy pokládají kabelo-
vé rozvody a také město pro-
vádí spoustu investic. Příští
rok dopravu nejvíce zatíží stav-

ba cyklostezky od okružní kři-
žovatky u Billy až do Šuny-
chlu, a také regenerace části
sídliště na Mírové ulici. Tedy
užitečné věci až budou hotovy,
ale nepříjemné v době výstav-
by. Musíme však toto období
překonat. 

Vrátím se tedy ke stavbám
státu v oblasti dopravy. Bohu-
mín je historicky svou polo-
hou charakterizován jako do-
pravní uzel. Na tom byl zalo-
žen rozvoj průmyslu po zpro-
voznění železnice. Silniční do-
prava pak následovala a zatě-
žovala naše město negativně.
Po skončení stavby dálnice 
a přivaděče ze Skřečoně k dál-
nici naopak dojde k odklonění
dopravy z centra. Zklidní se ta-
ké doprava ve Starém Bohu-
míně, Šunychlu a Nové Vsi.
Díky dálnici nejezdí již dnes
těžká nákladní auta přes Vrbi-
ci a Pudlov. Ty stavby mají svá
pozitiva, a to nejen v pracov-
ních silách. Ale tím stavby ne-
skončí. Usilujeme ještě o to,

aby kraj vybudoval úrovňový
přejezd v Pudlově a kamiony
tak nemusely jezdit po ulicích
Čs. armády a Jateční, protože
dnes neprojedou nízkým pod-
jezdem. 

A poslední velkou stavbou,
o které jednáme ve spolupráci
s Lutyní, Dětmarovicemi a Kar-
vinou, je obchvat Skřečoně 
a zmíněných obcí, který by 
vedl přímo k dálnici a opět u-
levil Bohumínu a jeho částem.
Příprava bude ještě trvat ně-
kolik let, jde o složitou a ná-
kladnou liniovou stavbu. 

Pak už nám zbude jen dlou-
hodobý problém s přibývají-
cím množstvím aut a jejich
parkováním v centru. 

Ano, uznávám, že nyní nás
to vše velmi obtěžuje. Zároveň
si ale přiznejme, že jsou to po-
třebné a užitečné stavby. Jsem
rád, že se nám mnohé podařilo
prosadit. Třeba také maximál-
ní vybudování protihlukových
valů.

Petr VÍCHA

■ Dva mladíci na dvoukolo-
vém vozíku převáželi kovové
součástky hydraulického stro-
je. Oznámil to strážník mimo
službu. Hlídka zjistila, že věci
byly odcizeny v areálu Benziny
a pachatele předala Policii ČR.

■ Část obývacího pokoje vystě-
hoval na ulici Drátovenskou
tvůrce černé skládky. Odložil
zde křesla, matrace, oblečení
a další věci. Šetřením v okolí
strážníci občana odhalili a ten
vše uklidil a uhradil pokutu.

■ Díky rychlému zásahu zadr-
želi strážníci mladíka s telefo-
nem, jehož odcizení nahlásila
patnáctiletá dívka.

■ Ačkoliv byl již hledán policií,
odvážil se v supermarketu Bil-
la ke krádeži muž, kterého při
tom zadrželi zaměstnanci su-
permarketu. Přivolaná měst-
ská policie ho předvedla na
obvodní oddělení Policie ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Vracel jsem se autem domů
okolo 20.20 hodin a odbočoval
jsem vlevo z železničního mos-
tu směrem k Bochemii. Před
nedávnem zde došlo ke změně
přednosti jízdy a je zde i stop-
ka. Bohužel, je to asi málo zna-
čené. Neuvěříte, ale málem mě
tam smetl rozhulákaný kamion.
Každému jsem říkal, dávej si
pozor, ale tentokrát jsem si to
zažil sám a jsem z toho celkem
dost v šoku. Dá se křižovatka
lépe označit? Ve tmě to je pře-
hlédnutelné a určitě by to chtě-
lo větší kontrolu.

Na dotaz čtenáře odpoví-
dá Pavel Vavrečka, vedoucí
odboru dopravy:

Každá změna přednosti v jíz-
dě s sebou přináší problémy,
jelikož řidiči jezdí spíše po pa-
měti a nevěnují se tolik do-
pravnímu značení. Při značení
tohoto úseku jsme zvolili zúže-
ný profil se směrovými deska-
mi a blikači, svislé značení v re-

troreflexi a ná-
pisy STOP na
vozovce. Bo-
hužel nedovedeme zabránit ři-
dičům, kteří toto dopravní
značení nerespektují, aby tou-
to křižovatkou projeli bez za-
stavení. První týden uzavření
skřečoňského mostu jsme
všechny poznatky vyhodnotili
a ve spolupráci s krajským úřa-

dem se snaží-
me průběžně
najít další o-

patření. Měla by přispět k to-
mu, aby k takovým situacím
docházelo co nejméně. Od 26.
listopadu zkusíme pro zvýšení
plynulosti dopravy v tomto ú-
seku změnit svislé i vodorovné
značení a namísto stopky zde
použít dopravní značky Dej

přednost v jízdě. Rychlost na
Bezručově ulici ze směru od
železáren zde bude omezena
na 30 kilometrů za hodinu. Si-
tuaci však budeme i nadále ne-
ustále monitorovat a vyhod-
nocovat, případně přijímat ji-
ná řešení, která by dopravní
situaci zlepšila. O usměrňová-
ní dopravy ve špičkách jsme
požádali i Policii ČR.

ptáte se



Kruhový objezd pod budoucím
novým mostem ve Skřečoni může
být zprovozněn bez návaznosti
na dokončení stavby mostu? 
Kdy po něm budeme jezdit 
směrem na Karvinou?

Po kruhovém objezdu, na sty-
ku ulic Lidická a 1. máje, se
spustí doprava 26. listopadu, 
v 7 hodin ráno po napojení 
ulice Lidické. Kruhový objezd
ale nebude v tomto období ješ-
tě vybudován v plném rozsahu
a bude se po něm jezdit jen ve
směru z ulice Lidické na ulici 
1. máje. V opačném směru bu-
de doprava od ulice 1. máje
ještě částečně vedena po stá-
vající komunikaci 1. máje až po
dočasné odbočení vlevo na ho-
tovou část kruhového objez-
du. Dále povede po již zbudo-
vané části kruhového objezdu
směrem na novou část komu-
nikace ulice Lidické.

Tato dočasná úprava do-
pravního toku ve směru od
Skřečoně na ulici Lidickou je
nutná z důvodu nemožnosti
odbočení dlouhých náklad-
ních automobilů přes ostrůvek
na kruhovém objezdu ve smě-
ru do ulice Lidické.

Výhodou tohoto řešení je, že
provoz bude moci probíhat o-
bousměrně až do doby, než bu-
de prováděna výstavba posled-
ní části kruhového objezdu
(duben až červen 2010), kdy
na dobu dvou a půl měsíce bu-
de nutno provoz opět prová-
dět kyvadlově s řízením světel-
nou signalizací. Po dokončení
poslední etapy kruhového ob-
jezdu už bude vedena doprava
v obou směrech bez jakýchko-
liv omezení.

Může dojít při stavbě mostu ještě
k dalším omezením, například 
na železničním koridoru? 
A jak dlouho výluka železniční
dopravy potrvá?

Na železničním koridoru
dojde v budoucnosti k výlu-
kám a omezením rychlosti jíz-
dy vlakových souprav. V sou-
časnosti jsou upřesněny pouze
výluky pro demolici skřečoň-
ského mostu, ty potrvají od

29. ledna do 10. února 2010.
Nejedná se ale o uzavření všech
kolejí současně, výluka bude
vždy jen na kolejích pod demon-
tovaným polem mostu, a to 
v délce 8 hodin pro každé pole.
Přesné termíny výluk jsou 29.
ledna, 2., 6. a 10. února 2010.
Po celou tuto dobu bude pro-
voz pod mostní konstrukcí pro-
váděn s omezením rychlosti vla-
kových souprav.

Další výluky
jsou plánová-
ny v souvislosti s výsunem nos-
né ocelové konstrukce nového
skřečoňského mostu. Předpo-
kládáme tyto výluky a tím i vý-
suv mostní ocelové nosné kon-
strukce v srpnu až říjnu 2010. 

Od 26. listopadu se definitivně
uzavře starý skřečoňský most.
Co se zde bude dít do poloviny
ledna, kdy by měla začít jeho
demolice?

Kolektory pro teplovod z e-
lektrárny Dětmarovice, jdoucí
pod stávajícím tělesem komu-
nikace I/67, musí být zprovoz-

něny nejpozději k 30. březnu
2010. V termínu, na který se ptá-
te, bude proveden výkop III. eta-
py tohoto kolektoru pod komu-
nikací I/67 (úsek nad novým kru-
hovým objezdem) a bude pokra-
čovat výstavba kolektoru. Dů-
vodem pro započetí těchto pra-
cí již od 26. listopadu, ještě před
samotnou demolicí mostu, je
termín dokončení prací v závis-
losti na zimním období. Dodr-
žení technologických postupů

betonářských 
a izolatérských
prací je v zim-

ním období podstatně delší než
v jarních a letních měsících. 

Současně bude v prosinci
prováděn odkop předpolí skře-
čoňského mostu, montáž jeřá-
bových základen a ražení ště-
tových stěn podél provizorní-
ho chodníku pro pěší na Bo-
humínské straně mostu. 

Je dokončení celé stavby časově
koordinováno se zprovozněním
nového úseku dálnice v červnu
2011?

Ano, termíny zprovoznění
hlavní trasy stavby I/67 a spuš-

tění provozu stavby 47092
jsou sladěny. Stavba I/67 sice
končí o 6 měsíců později, ale 
v tomto období se bude jednat
v podstatě už jen o dokončo-
vací práce na vedlejších tra-
sách a objektech, provoz ve
směru Skřečoň - D47 by měl
být plnohodnotně spuštěn
současně se spuštěním provo-
zu po D47.

František KREJZEK
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Celá situace kolem skřečoňského mostu
V minulém čísle jsme hovořili o termínech dokončení nad-

jezdů souvisejících s dálnicí. Dnes se ptáme Martina Mohlera,
vedoucího střediska 52, firmy Firesta, která provádí výstavbu
skřečoňského mostu a navazujících dopravních staveb.

Lidická ul.

ul. Jana Palacha

ul. 1. máje

nový most

k D47

BM servis

Nová Ves

Po kruhovém objezdu, na styku ulic Lidická a 1. máje, 
se spustí doprava 26. listopadu v 7 hodin ráno

Na obou stranách mostu budou nově postaveny sjezdy.

aktuálně Stavba komunikace I/67 probíhá
v těsné blízkosti aquacentra.

Foto: František Krejzek
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Máme dvě školy s titulem ekologická

píšete nám

Žáci gymnázia se zapojili do celo-
republikového projektu »Recyklo-
hraní«. Vpravo referenční list Ra-
dy Moravskoslezského kraje za
účast v soutěži ekologická škola.

Foto: Jana Pastuchová

Díky projektům Jablko, Za-
hrada je hra, Pečeme z obilí,
díky účasti a výhře Velké ceny
ZOO Ostrava, účasti v soutě-
žích Eurorebus a Recyklohra-
ní, sběru plastového odpadu 
a tvoření z něj u příležitosti
Dne Země, sponzorování kro-
kodýla bahenního a levharta
cejlonského z Ostravské ZOO,
bylo Gymnázium Františka Živ-

ného oceněno za školní rok
2008/2009 jako ekologická
škola Moravskoslezského kra-
je. Škola získala devět pouká-
zek v hodnotě 200 korun do
Domu knihy Librex a certifi-
kát potvrzující účast v soutěži.
Ocenění převzali tři studenti 

v doprovodu koordinátorky
Jany Pastuchové a ředitele
školy Miroslava Bialoně v bu-
dově Janáčkovy konzervatoře
a gymnázia Ostrava 23. října.

Tato krásná výhra je pro
všechny studenty motivací, ješ-
tě více se zapojit do různých bi-
ologických akcí a soutěží a po-
kusit se získat titul EKOškola
znovu za probíhající školní rok. 

František HORVÁT, 
žák tercie, gymnázium

Studenti gymnázia k vyhlášení EKOškoly
Gymnázium Františka Živného v Bohumíně a biologie - dva

pojmy, které do sebe zapadají jako kousky puzzle.

O udělení titulu Ekologická
škola jsme hovořili s koordiná-
torkou Masarykovy základní
školy Věrou Sládkovou.

Jsou vaše aktivity, které vedly
k získání titulu Ekologická škola,
něčím neobvyklé a originální?

Snažíme se, aby aktivity byly
zajímavé, hravé a motivující. 
V posledním období se nám
daří spolupráce s Přírodově-
deckou fakultou Ostravské
univerzity a jejími studenty.
Seznamujeme je s formami 
a metodami práce v oblasti 
ekologické výchovy a přírodo-

vědných předmětů. Nezapo-
mínáme na odbornou erudici
pedagogického sboru, který
absolvoval vzdělávací exkurze
a semináře. Učitelům jsou 
určeny také pracovní work-
shopy,
na kte-
rých se
seznamují s novinkami a mož-
nostmi v oblasti výuky příro-
dovědných předmětů. Ani žáci
nejsou ochuzeni, zúčastňují se
besed, vědomostních soutěží
na školní i městské úrovni, za-
pojují se do výtvarných a foto-

grafických prací spojených 
s výstavami. Pro žáky jsou vý-
znamným motivačním prvkem
pro ochranu životního pro-
středí dny spojené s úklidem 
a likvidací černých skládek. Pra-

videlně
uklízíme
v meand-

rech Odry ve Starém Bohumí-
ně či areálu Gliňoč ve Skře-
čoni.

Do jaké míry se žáci podílejí na
nových nápadech, jak udělat péči
o životní prostředí přitažlivější 
a hravější?

Z devadesáti devíti moravskoslezských škol, přihlášených do soutěže o titul Ekologická 
škola, získaly toto ocenění hned dvě bohumínské - Masarykova základní škola na Seifertově 
ulici a Gymnázium Františka Živného.

Za dobu, kterou věnujeme
problematice ochrany životní-
ho prostředí, se mezi žáky ob-
jevila řada talentů, jejichž ná-
měty se podařilo zrealizovat.
Nejzajímavějším byl nápad s o-
chranou tuleňů v Norsku, kdy
aktivní skupina žáků navštívila
samotné velvyslanectví Nor-
ského království v Praze.

Získali jste titul poprvé a budete 
o něj znovu bojovat?

Titul jsme získali poprvé 
a jeho ziskem naše aktivity ne-
končí. I v dalším období bude-
me aktivně přistupovat k envi-
ronmentálnímu vzdělávání žá-
ků i učitelů. Bude-li znovu
soutěž vyhlášena, zapojíme se.

František KREJZEK

aktuáln í  téma

Poznej a chraň
Je tady krásné úterní ráno 

a všichni žáci Základní školy 
a Mateřské školy Čs. armády
se určitě těší do školy, protože
je dnes čeká vyvrcholení pro-
jektu na ochranu životního pro-
středí financovaného z Minis-
terstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR. A co tomuto
dni předcházelo? Spousta zají-
mavých exkurzí, při nichž se
žáci dověděli mnoho nového 
i činností, kdy si mohli zdoko-
nalit své dovednosti. 

Vra�me se ale k našemu ú-
terku 27. října. Škola žije
vkusnými hereckými i básnic-
kými výkony dětí. Ty s obrov-
ským nasazením předvádějí
například práci horníků v dole
Landek, pomyslným autobu-
sem cestují na přehradu Kruž-
berk. Prezentují své krátké vý-
stižné filmy nebo básně, za něž
by se nemuseli stydět ani pro-
fesionálové. 

A na závěr? Všichni žáci o-
chotně stvrzují slavnostní slib
o aktivní ochraně přírody
svým otiskem ruky na vyobra-
zený kmen stromu. Ten proto
postupně barevně ožívá a sym-
bolizuje tak důkaz smlouvy dě-
tí s přírodou.

E. MŽIKOVÁ 
a Z. MERTOVÁ, 

Základní škola na Čs. armády

př í roda



Balcar. Doplnil, že letos poprvé se k akci připo-
juje jako partner také dům dětí a mládeže, který
bude mít na náměstí svůj vlastní stánek a ve foy-
er bude provozovat výtvarnou dílničku pro děti.

»Děti si budou moci ve výtvarné
dílničce vyzkoušet, jak se pracuje 
s hlínou, ale také si zde budou mo-
ci vyrobit vánoční přáníčka, drob-
né šperky a sněhuláky, které pak
doma mohou dát svým rodičům
pod vánoční stromeček,« doplnila
vedoucí kultury K3 Radana
Vozňáková s tím, že také letos
bude na náměstí speciální poš-
tovní schránka pro Ježíška. 

Už tradičně je pro dětské ná-
vštěvníky vánočních trhů připraven přitažlivý
film se zimní tématikou. Promítat se bude za
symbolickou dvacetikorunu Lední medvídek 2:
Tajemný ostrov. (kab)
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Nemějte strach, když jdou děti do Bunkrukrátce

rozhovor

Proč chodit do Bunkru? Na tuto otázku odpovídá prezentace klubu.
Foto: František Krejzek

(Dokončení ze str. 1)
S předsedou občanského

sdružení Bunkr Romanem
Brzezinou hovoříme o no-
vém klubu ve městě.
Kdy a proč začal fungovat Bunkr
v Bohumíně?

Před šesti lety jsme založili 
v Třinci klub pro mladé lidi 
s názvem Bunkr. Po jednání, 
v rámci komunitního plánová-
ní, jsme konstatovali, že tako-
vé zařízení v Bohumíně chybí
a zpracovali jsme projekt pro
zdejší potřeby. Po úpravách pro-
stor v suterénu Masarykovy
školy jsme bohumínský Bunkr
otevřeli 3. listopadu. 

Komu je především určen?
Mnoho teenagerů tráví svůj

volný čas pasívně, nenavště-
vují žádné kroužky, nemají vy-
hraněné zájmy. Klub je pro
všechny »náctileté« mladé lidi
otevřen každé úterý, čtvrtek 
a pátek od půl třetí do sedmi
hodin večer. Mládež tu najde
stolní fotbálek, šipky, výtvarné
dílny, poslechne si hudbu. Pro-
stor však mohou návštěvníci
vyplnit vlastními aktivitami, to
záleží jen na nich samotných.

Klub je volně přístupný 
a bez dozoru dospělých?

O provoz se stará tříčlenný
tým mladých lidí, který bude
také připravovat programy.
Chtěli bychom, aby se už za-
čátkem roku rozjela činnost
Bunkru na plné obrátky.

Jakým dílem se podílí na chodu
klubu město a jakou podporu
máte u ostatních subjektů?

Pro letošní rok nám město
dalo na rozjezd sedmdesát ti-
síc, v příštím roce bude pro-
jekt podporován z Moravsko-
slezského kraje.

Na slavnostním otevření
klubu Bunkr byli přítomni za-
městnanci školy, vedoucí bo-
humínských kulturních, soci-
álních i společenských institu-
cí a rovněž zástupci radnice.
Místostarosta Josef Plášil a ta-

ké vedoucí sociálního odboru
Daniel Ucháč přislíbili klubu
Bunkr podporu města i v dal-
ších letech.

Co byste chtěl vzkázat závěrem
všem »náctiletým«?

Klub Bunkr je pro teenagery
otevřen každé úterý, čtvrtek 
a pátek od půl třetí do sedmi.
Zkuste se zastavit a ochutnat
atmosféru nového nízkopra-
hového zařízení. Nic se zde
neplatí, nevyplňujete přihláš-
ku, nemusíte chodit pravidel-
ně, jste zde v bezpečí a zcela
volní. To jsou hlavní zásady
provozu klubu.

František KREJZEK

Harmonikář, dobová hudba skupiny Cala-
ta, polská vokální zpěvačka či folklorní sou-
bor Olšina a divadelní pohádka. I tak budou
vypadat letošní vánoční trhy, které se budou
konat v sobotu 28. listopadu
od 8 do 17 hodin na Masary-
kově náměstí a v kině.

Letošním trhům bude vévo-
dit vůně perníků. Bude jimi na-
zdobeno kino, venkovní pódi-
um i stánky. »Vánoční trhy s vůní
perníku budou svým objemem opět
jednou z největších akcí, které K3
Bohumín v letošním roce pořádá.
Na 80 prodejců bude na náměstí
nabízet různorodé zboží, mnozí 
z nich budou předvádět i jejich výrobu. K tomu pro-
gram na pódiu, zvířátka v podobě koz kamerunských
z ostravské zoo a živých ryb od partnera akce Rybář-
ství Rychvald,« řekl ředitel K3 Bohumín Karel

Vánoční trhy budou letos s vůní perníku 

Milovníci exotického
ptactva ve Skřečoni

V půlce září proběhla v pro-
storách PZKO Skřečoň místní
výstava exotického ptactva,
kterou jako každý rok v tom-
to období uspořádali členo-
vé místní organizace Čes-
kého svazu chovatelů okras-
ného ptactva ve Skřečoni.

Chtěli bychom poděkovat
všem návštěvníkům za proje-
vený zájem o naši práci ná-
vštěvou výstavy, která je pro
nás chovatele jen pomyslnou
»třešničkou na dortu«. O to
víc nás těší každoročně se zvy-
šující počet návštěvníků, je-
jich pochvalné zápisy v kroni-
ce a radost těch nejmenších,
když si můžou živého opeřen-
ce pohladit, anebo dokonce
vzít do ruky. Výstava samo-
zřejmě není hlavním kriteriem
našeho koníčku. Jsou to pře-
devším hezké chvíle strávené 
s našimi opeřenými kamarády. 

Neocenitelnou pomoc nám
poskytli žáci Základní školy
Skřečoň, kteří pomáhali při
instalaci a demontáži výstav-
ních klecí. Poděkování patří
jim a ředitelce školy Marii Va-
luštíkové. Bez podpory radni-
ce bychom se také neobešli 
- a netýká se to jen výstavy.
Stačí se projít městským par-
kem Petra Bezruče okolo zre-
konstruované ptačí voliéry.

Ivo ČORBA, 
místní organizace ČSCHOP

Poděkování ředitelce
školky ve Skřečoni

K poslednímu dni v roce 
ukončí pracovní činnost ředi-
telka mateřské školy ve Skře-
čoni paní Magda Kučerová.
Touto cestou bychom jí chtěli
poděkovat za její ochotu, vstříc-
nost a starostlivost k našim
dětem. Do dalších let jí přeje-
me štěstí, zdraví a mnoho od-
počinku. Za všechny rodiče

Jana KANIOVÁ

Poznámka redakce:
Soukromá mateřská škola ve

Skřečoni ke konci letošního
roku ukončí svůj provoz. Ma-
teřinku bude dále provozovat
město a školné se sníží na 300
korun měsíčně (Oko informo-
valo v září v č. 17).

Foto: Karel Balcar
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krátce

Třicetičlenná skupina stu-
dentů Střední školy Bohumín
odjela 22. října do města Ryb-
nik v Polsku. Již potřetí se sešli
studenti se svými vrstevníky
na pracovním semináři. Jeho
cílem bylo také bližší poznání
polské kultury. Hlavní náplní
setkání však bylo seznámení
studentů se systémem podni-
kání na území Polska. V osmi

smíšených, česko-polských pra-
covních skupinách plnili úko-
ly, doplňovali a vypracovávali
odpovědi na testové otázky,
schématicky znázorňovali po-
stup a kroky člověka, který se
rozhodne podnikat. Soutěž bu-
de ukončena na posledním,
závěrečném semináři, který
proběhne 11. března 2010 na
Střední škole v Bohumíně.

Zde budou také provedeny ko-
nečné úpravy bulletinů na té-
ma »Daňový systém v Česku 
a Polsku jednoduše a srozumi-
telně« a »Podnikání v Česku 
a Polsku jednoduše a srozumi-
telně«, které jsou závěrečným
výstupem projektu. Budou
sloužit k lepší orientaci v da-
ňové problematice a podmín-
kách zakládání firem v České
republice a Polsku. Bulletiny
budou zaměřeny na daně z příj-
mu, silniční daň a daň z přida-
né hodnoty, ve srovnání mezi
oběma státy, dvojjazyčně.

Text a foto: Liběna ORSÁGOVÁ

Střední škola Bohumín, 3. ročník oboru Provoz a ekonomi-
ka dopravy, pracuje od ledna 2009 s partnerskou školou 
z Polska na projektu s názvem »Daňový systém a podnikání 
v Česku a Polsku«. Je spolufinancován Evropskou unií v rám-
ci euroregionu Těšínské Slezsko.

Mezinárodní spolupráce středních škol je podporována financemi Evropské unie.

Přeshraniční spolupráce škol

Ve dnech 19. až 23. října se deset žákyň 4. roč-
níku oboru Výchovná a humanitární činnost 
Střední školy Bohumín zúčastnilo 3. týdne mul-
tilaterálního projektu Comenius - partnerství
škol s názvem Srovnání vzdělávání a péče o po-
stižené ve třech zemích - Německu, Rakousku 
a České republice.

Pracovní týden se tentokrát uskutečnil v ra-
kouském v Gallneukirchen. Žákyně navštívily
zařízení pečující o postižené, památník obětí ne-
lidského zacházení s postiženými v době nacis-

mu v zámku Hartheim. Vyslechly si přednášku
poslance zemského sněmu Horních Rakous a ře-
ditele Pedagogické akademie o péči o postižené
lidi v Rakousku. K programu patřila i návštěva
Lince, kulturního města 2009. Ve společných
pracovních aktivitách s mladými Němci a Raku-
šany navázaly přátelské vztahy a vyzkoušely si
své jazykové znalosti. Pobyt přispěl k odborným
znalostem žákyň a upevnění přátelství mezi tře-
mi národy Evropské unie.

Zdeňka HOLEŠOVÁ

Mezinárodní třístranné projekty studentů

Příprava mezinárodní
konference žáků 

V rámci rozvojového pro-
gramu ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na
podporu environmentální-
ho vzdělávání, výchovy a o-
světy (EVVO) byla naše ško-
la úspěšná a získala grant ve
výši 125 tisíc korun. Žákov-
ská ekologická konference
se uskuteční napříč dvěma
projekty. 

První má název »Od kořenů
ke koruně … lidé i stromy po-
třebují silné a pevné kořeny,
aby mohli růst, sílit, košatět«.
Druhý projekt je v rámci dru-
žebních vztahů s polskou ško-
lou. Zúčastní se ho také žáci 
z Polska. Nadcházející konfe-
rence proběhne ve velké jed-
nací síni radnice 1. prosince od
15 hodin a nese název »Les,
strom«.

Cílem je umožnit žákům
prezentovat své práce na dané
téma, naučit je komunikovat 
o problémech životního pro-
středí, vyjadřovat se, racionál-
ně obhajovat a zdůvodňovat
svou práci. Výstupem může
být sborník, prezentace, foto-
dokumentace a další formy.
Záštitu nad konferencí převzal
městský úřad Bohumín.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ,
ředitelka školy

Město chystá dárek
všem občanům - 
ekologický kalendář 

Do finále jdou v těchto
dnech přípravy na vydání 
ekologického kalendáře Bo-
humína na rok 2010. 

Jeho letošním motivem bu-
de příroda v bohumínských
meandrech řeky Odry, které
řeka vytvořila v osmikilomet-
rovém úseku od Starého Bo-
humína až po Kopytov. 

Kalendář vychází v nákladu
9400 kusů a město jej rozdává
občanům zdarma. Kromě tra-
dičního přehledu jmen a stát-
ních svátků lidé v kalendáři
najdou řadu informací spoje-
ných s nakládáním s odpady
ve městě. Ve svých schránkách
jej občané najdou ještě do kon-
ce letošního roku. (luk)
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Dvacet let demokracie v našem m

2000 - ROK SPORTU
Sportovci dostávají dárek,

zimní stadion, který vznikl za-
střešením ledové plochy. V je-
ho těsné blízkosti je vybudován
Hobby park pro děti. Pokračují
nápravy škod po povodních
stavbou nové Antošovické láv-
ky s finančním přispěním měs-
ta Ostravy. Útulek pro psy se
rozšiřuje o dalších 5 kotců. Po-
depsána partnerská smlouva 
s polským Prudnikem. Zaměst-
nanci ŽDB demonstrují na ná-
městí T. G. Masaryka proti pro-
pouštění, odstupuje předsta-
venstvo firmy. Nově založené
občanské sdružení Maryška se
stává kulturním subjektem pro
všechny lidi ve městě. Po pře-
stavbě je na náměstí opět otev-
řena kavárna, kterou střední
škola využívá pro praktickou
výuku oborů kuchař, číšník.

Ke konci roku má město akti-
va ve výši 1,9 miliardy korun,
výdaje a příjmy mají vyrovnaný
stav 416 milionů korun.

2001 - ROK PRVNÍCH
OSOBNOSTÍ MĚSTA

Město začíná velkou přemě-
nu centra. Třída Dr. E. Beneše
je nově vydlážděna, nově ozele-
něna, doplněna moderním ve-
řejným osvětlením. Je to příslib
dalších etap úprav, které zcela
změní centrum města. Sokol
Bohumín staví novou kuželnu
se čtyřmi dráhami. Daří se re-
konstruovat starou zástavbu na
moderní bydlení - příkladem je
další rekonstruovaný dům na
ulici Čs. armády. Novou Ves
postihly dvě záplavy. Vznikají
tradice Léto-kruhů, prestižní
ankety Osobnost roku. V evi-
denci živnostenského odboru
je evidováno přibližně 2 800
podnikatelských subjektů.

Investice dosáhly částky 78
milionů korun z celkového roz-
počtu 486 milionů.

2002 - ROK BOJE
PROTI ZÁPLAVÁM

V komunálních volbách po-
třetí uspěla sociální demokra-
cie i starosta Petr Vícha. Pro
příští volební období bude v ra-
dě města spolupracovat s Vě-
rou Palkovou, Josefem Pláši-
lem, Vojtěchem Balcárkem, Vi-
lémem Bannertem, Igorem
Bruzlem a Svatoplukem Němeč-
kem. Učitelé bohumínských
škol jsou poprvé za svou práci
oceněni soškou Amose. V Šu-
nychlu je přes Bohumínskou
Stružku postaven nový most.
Nová Ves je nově chráněna
proti záplavám přečerpávacími
studněmi. V centru vzniká prv-
ní dětský koutek. Vstup do rad-
nice dostává svou původní his-
torickou podobu. Revitalizace
centra pokračuje ulicí Student-
skou a parkovištěm před Policií
ČR. Ve Starém Bohumíně opět
stojí restaurovaná socha sv. Ja-
na Nepomuckého. Bezpečnost
ve městě sleduje deset kamer
napojených na pult centralizo-
vané ochrany městské policie.
Ta pracuje od tohoto roku také
v Rychvaldu. Počet podnikatel-
ských subjektů se od minulého
roku zvýšil o 780. 

Rozpočet města dosahuje bez
9 milionů půl miliardy korun,
je mírně přebytkový.

2003 - ROK ZVÝŠENÍ
PRESTIŽE MĚSTA

Město získalo statut obce s roz-
šířenou působností. Do jeho
správy přechází mnohé kompe-
tence zrušeného okresního ú-
řadu v Karviné. Olšinky byly
zbaveny nebezpečí zátop, bylo
zde dokončeno odvodnění. Po-
vodí Odry započalo první etapu
stavby protipovodňových hrází
ve Starém Bohumíně. Začíná
výstavba dalšího sportovního
stánku - aquacentra. Rozšíře-
nému hřbitovu ve Starém Bo-
humíně dominuje rekonstruo-
vaná kaple, do jejíž báně bylo
uložen poselství budoucím ge-
neracím. Sokol Bohumín dává
veřejnosti do užívání novou

kuželnu. Na Tovární ulici v Zá-
blatí přibyl další dětský koutek.
Masarykova základní škola má
novou, moderně vybavenou
školní kuchyň i jídelnou. Město
hospodaří s rozpočtem vyšším
než 605 milionů korun.

2004 - ROK
DOPRAVNÍCH STAVEB

Začala modernizace železnič-
ního koridoru a stavba dálnice,
úseku Ostrava - Bohumín. Re-
konstruované náměstí dostává
jméno náměstí Budoucnosti.
Revitalizace centra se dotkla u-
lic Komenského a Masarykovy.
Žáci i atleti dostávají sportoviš-
tě u Základní školy na ulici Čs.
armády. Občané separují odpad
na 93 stanovištích ve všech měst-

ských částech. ČR se stává sou-
částí Evropské unie a ze Staré-
ho Bohumína odcházejí celníci.
Občané sami opravují epidemi-
ologickou kapli ve Starém Bo-
humíně, Šimon Pohl daruje měs-
tu dřevěnou sošku, která je od-
halena na ulici Anenské v Záb-
latí. Jsou postavena nová boží
muka v Nové Vsi. Objekt býva-
lé školy ve Vrbici slouží po re-
konstrukci seniorům. Klub vo-
jenské historie dostává do své
péče nově vyhlášenou kulturní
památku - vojenský srub Na Trati.
Restrukturalizací prochází měst-
ská nemocnice, která ruší dětské
a porodnické oddělení. 

Město investuje 137 milionů 
z rozpočtu ve výši 666 milionů. 

Po dvaceti letech od sametové revoluce 17. listopadu 1989 se ohlížíme za událostmi, které nás 
ovlivnily nejsilněji za posledních šedesát let. V tomto čísle se věnujeme vývoji Bohumína ve dru-
hé dekádě, tedy létům 2000 až 2009.

2004: Boží muka, drobná stavba
v Nové Vsi, vyrostla na místě 
původní kapličky.

2002: Anketa Bohumínský Amos
se stává pravidelným oceněním 
učitelů a pracovníků ve školství.

2000: Poslední bruslení pod širým
nebem zažili občané Bohumína 
v sezóně 1999/2000.

2001: Dnes již historický pohled
na střed města - budování pěší zóny
na třídě Dr. E. Beneše.

2003: Začíná první etapa stavby
protipovodňových hrází ve Starém
Bohumíně a Šunychlu.



dělení nemocnice), ve Skřečoni
(škola). Pendolino začalo ve
dvou spojích odjíždět a zajíždět
do Bohumína. Mezi čestnými
dárci krve jsou ve městě takoví,
kteří darovali bezplatně krev již
více než 120 krát. Místostarost-
ka Věra Palková se ujímá funk-
ce náměstkyně hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje a do funk-
ce neuvolněného místostarosty
je zvolen Roman Honysz.

2009 - ROK
ZAHÁJENÍ PRACÍ
NA LEVNĚJŠÍM TEPLE

Proveden první výkop rozvo-
dů centrálního zásobování tep-
lem, které městu přivede teplo
z Elektrárny Dětmarovice. Do
nového polyfunkčního domu
ve Starém Bohumíně se stěhují
první nájemníci. Slezská ulice
je znovu propojena se starým
hraničním mostem. Po prázd-
ninách otevřely nové školní
dvory školy v Pudlově i na ulici
Čs. armády. Svá studia U3V
dokončilo prvních 38 seniorů.
Náměstí Budoucnosti je opět
hezčí díky rekonstruovanému
domu služeb. Senioři dostávají
vybavený klub na Okružní uli-
ci. Vrbice a Záblatí slaví 780 let
od svého vzniku. Aquacentrum
přivítalo miliontého návštěvní-
ka a otevřelo venkovní dětské
brouzdaliště. Poslední z řady
dětských koutků vyrostl v Nové
Vsi.

Rok dosud neskončil, čeká
nás ještě mnoho příjemných
zážitků a událostí. K těm méně
příjemným bude patřit zbourá-
ní skřečoňského mostu a s tím
spojené dopravní omezení.

Připravil František KREJZEK

Foto na dvoustránce 
z archivu Oka
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městě (2.)

2005 - ROK ZPRO-
VOZNĚNÍ AQUACENTRA

Do provozu bylo uvedeno 
aquacentrum s venkovním prů-
plavovým bazénem. Již v září
do něj přichází sto tisící ná-
vštěvník. Zimní stadion je roz-
šířen o šatny a restauraci. Šu-
nychl dostává protipovodňové
hráze. Dokončen je silniční most
do Polska. U Základní školy ve
Skřečoni vyrostla nová přístav-
ba. Další etapa přestavby cent-
ra města řeší odstavné plochy
na Husově ulici za radnicí. Na
území města je vysazeno 859
stromů namísto těch, které u-
stoupily stavbě dálnice. Vánoč-
ním dárkem se stalo nově vyba-
vené letní kino. Po rekonstruk-
ci nástupiš� má město jedno 
z nejmodernějších vlakových
nádraží. Bohumín mezi prvními
vydává vyhlášku, jíž omezuje
provozování výherních hracích
automatů. Investice ve městě se
zvyšují na 144 milionů korun.

2006 - ROK KAUZY
»HOTELOVÝ DŮM«

Svůj vzhled zcela změnilo ná-
městí T. G. Masaryka. Stará vo-
dárenská věž se mění na nový
Penzion ve věži. Proluka na tř.
Dr. E. Beneše je dostavěna mo-
derním polyfunkčním domem.
Po mnohaměsíčním mediálním
»zviditelnění« začíná rekon-
strukce hotelového domu. No-
votou září bývalý zchátralý a o-
pravený dům na Čáslavské uli-
ci. Moderním sportovištěm se
stalo Oranžové hřiště v areálu
kuželny. Vzniká další způsob
separace odpadů - stacionární
sběrný dvůr. Kostel Narození
Panny Marie dostal dva ze tří
nových zvonů, na které se po-
sbírali občané. Již podesáté se
běží Běh ulicemi města. Měst-
ská nemocnice otevírá nový
vstupní prostor s vrátnicí a bu-

fetem. V komunálních volbách
získala ČSSD 16 z 23 křesel 
v zastupitelstvu města. V radě
města je mimo starosty Petra
Víchy také Věra Palková, Josef
Plášil a radní Svatopluk Něme-
ček, Igor Bruzl, Vilém Bannert
a Vojtěch Balcárek.

2007 - ROK
KULTURY

Rekonstrukce vrátila kinu
původní historickou podobu.
Výuku zahajuje Univerzita tře-
tího věku. Silniční most do Pol-
ska je konečně otevřen veškeré
dopravě. Ulice Svatopluka Če-
cha je po úpravách nově napo-
jena na ulici Čs. armády. Město
zavádí časově omezené parková-

ní v centru. Nemocnice otevřela
dva operační sály. Občanům za-
čala sloužit prodejna Lidl. Je
vykoupen Národní dům na ná-
městí Svobody. Úpravou okolí
kina a stavebním dokončením
fontány Soutok Odry a Olše
končí revitalizace centra města.
Vzniká ochotnické divadlo Bo-
ban. Dům dětí a mládeže se stal
po převodu z Moravskoslezské-
ho kraje příspěvkovou organi-
zací města. Pilotní projekt pře-
měny školního dvora je realizo-
ván na Základní škole na tř. Dr.
E. Beneše. Záblatí dostává no-
vý střed obce. Dálnice D47 za-
čala spojovat Bohumín s Ostra-
vou. Město má svou vlajku. 

Rozpočet města dosahuje té-
měř tři čtvrtě miliardy a do in-
vestic jde tento rok nebývalých
237,6 milionu korun.

2008 - ROK
PRVNÍHO KRUHOVÉHO
OBJEZDU

První kruhový objezd ve
městě je postaven pod železá-
renským mostem. Před býva-
lým hotelovým domem vznikl
vodotrysk s posezením, zelení 
a parkovacími stáními. Dům
občané pojmenovali Slunečni-
ce. Skřečoň má svůj dětský kou-
tek. Mezi osmi stanovišti v měst-
ských částech se nově přesouvá
mobilní sběrný dvůr. Pudlov
slaví 580. výročí založení. Pro
bezpečnost dětí dojíždějících
do skřečoňské školy zřídilo
město po dobu stavby dálnice
speciální autobusovou linku.
Taneční soubory Radost a Im-
puls jsou na špičce v Evropě 
i ve světě. Bohumín hostí vzpě-
rače Mistrovství Evropy mas-
ters ve vzpírání. Opravuje se 
v Záblatí (sokolovna a hasičská
zbrojnice), ve Starém Bohumí-
ně (mateřská škola, interní od-

2008: První z plánovaných kru-
hových objezdů vznikl pod železá-
renským mostem.

2006: Omšelý a špínou prolezlý
hotelový dům, z něhož opadává
zdivo, brzy zmizí ve spleti lešení.

2009: Jeden z domů, které by měly
zaplnit mezeru na Slezské ulici ve
Starém Bohumíně.

2005: První návštěvníci moderního
aquacentra, a po nich spousta dal-
ších, oceňují vše, co bazén nabízí.

2007: Nemocnice má nejmoder-
nější operační sály v regionu s vyni-
kajícím technickým vybavením.
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Martin Turek, Tomáš Turek a Aleš Spiewok dovezli dvě medaile.

Mladí judisté získávají pro Bohumín mistrovské tituly.

Tři mistrovské tituly pro mladé judisty

Benčaři TJ Viktorie Bohumín se zúčastnili 24. října již tra-
diční říjnové velké ceny města Trenčín v tlaku na lavici.

Počínaje nejmladším dorostencem Tomášem Turkem, který ob-
sadil 9. místo osobním rekordem 95 kg, přes Martina Turka, který
v kategorii do 90 kg obsadil 2. příčku výkonem 187,5 kg a konče
Alešem Spiewokem, který v kategorii masters I do 90 kg vytlače-
nými 155 kg vybojoval zlatou medaili.

Letošní soutěžní rok bude ukončen jubilejním 10. ročníkem bo-
humínského benchpressu, který se uskuteční jako každoročně 
v prosinci. Text a foto: Martin TUREK 

Viktorka bodovala v Trenčíně Zlato ze Světových her
masters ve vzpírání

(Dokončení ze str. 1)
Jeho největší soupeři Švéd 

a Američan, kteří skončili na
druhém a třetím místě, ještě
dlouho po soutěži nechápali,
co se stalo a obdivně Romana
plácali po zádech. Čtvrtý zá-
vodník, Petr Tepliček se bohu-
žel během závodu zranil a mu-
sel ze soutěže odstoupit. I tak
lze vystoupení naší čtveřice
hodnotit jako velmi úspěšné.
Celkem se soutěží účastnilo 16
vzpěračů z České republiky 

a veškeré zlaté medaile získali
naši závodníci. 

Ve volných chvílích, jsme se
byli podívat na světoznámou
budovu opery, cestovali lodí
po Tichém oceánu a chodili se
koupat. Nezapomenutelný byl
zážitek ze setkání s klokany 
a koalami. Účastníci světo-
vých her budou ještě dlouho
vzpomínat na samotné soutě-
že i na nezapomenutelné zážit-
ky z této daleké země.

Text a foto: Petr TEPLIČEK,
předseda oddílu

Roman Kubica před stadionem v Sydney, kde získal titul mistra světa.

Tradiční Mistrovství Mo-
ravskoslezského kraje mláďat,
v němž měřili své síly malí ju-
disti z celého kraje, proběhlo
31. října v Karviné. Pro větši-
nu dětí to až do této sezóny
byla vždy nejvyšší soutěž,
proto se těší velké prestiži. 
A protože se bohumínské ju-
do zařadilo mezi tradiční sil-
né oddíly kategorie dětí, vy-
slalo i sem své zástupce. 

Družstvo deseti závodníků
pod vedením trenéra Petera
Bartala skvěle reprezentovalo
svůj oddíl i město Bohumín.
Hned tři borci vybojovali titu-
ly mistrů Moravskoslezského
kraje pro rok 2009. Svůj titul
obhájila Lucie Kochová, která
patří mezi nejzkušenější bohu-
mínské závodnice. Milým pře-
kvapením se pro trenéry stal
Richard Lukosz, který se po
zranění vyhecoval k velkému
výkonu a svou kategorii rov-

něž vyhrál. Jako třetí se do
mistrovské party zařadily Klá-
ra Pončíková a Katka Hekelo-
vá, která patří k velkým bohu-
mínským nadějím. 

»Katka závodí první sezónu, 
a také proto jsme ji kromě její vá-
hové kategorie nechali startovat 
i o váhu výše, aby nasbírala více
zkušeností do dalších soutěží. Ta-

ké v této kategorii podala skvělý
výkon, vyhrála tři zápasy a ke
zlatu přidala bronz,« pochválil
závodnici trenér Bartal.

»Dále bych chtěl vyzdvihnout
výkon Petra Slowiaka, který ve
velké konkurenci podal velmi 
dobrý dravý výkon a prohrál až ve
finále, čímž si vybojoval stříbro,«
dodal trenér Bartal.

»Je škoda, že tradiční opory
Lucka Gawliczková a Matěj
Buch zrovna neměly svůj den.
Oba během sezóny prohrávají ve-
lice zřídka, tudíž patřili k favori-
tům této vrcholné soutěže a jejich
stříbrné medaile jsou sice velice
pěkné, loňské zlato však neobhá-
jili,« řekl jako vždy velice kri-
tický hlavní trenér a šéf bohu-
mínského juda František Wal-
ter. »Svým svěřencům však stále
věříme a doufáme, že v nadchá-
zejícím Mistrovství Moravy, kte-
ré je letošní novinkou, opět uká-
žou své kvality,« doplnil druhý
trenér Filip Walter.

Sečteno a podtrženo, z dese-
ti závodníků má Bohumín 3
zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové
medaile. Trenérský tým svým
závodníkům děkuje za předve-
dené výkony, gratuluje k me-
dailím a slibuje ještě větší tré-
ninkovou dřinu.

Text a foto: 
Antonie WALTEROVÁ



13a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Ani na školách to nemají
jednoduché. Zvláště na těch
středních. Tam totiž hrozí dal-
ší úbytek žáků, tím pokles pe-
něz na mzdy a propouštění u-
čitelů. Rovněž peníze na pro-
voz od zřizovatele - tj. Morav-
skoslezského kraje, budou o-
pět skromné. Vždy� je krize 
a všude se šetří. I kraj už musel
díky propadu daní sáhnout 
k úsporným opatřením! Ale
jak mají ředitele krajských škol
zajistit opravy dlouhodobě chá-
trajících budov, havarijních
stavů oken, střech, zdravo-
techniky, o moderních pomůc-
kách nemluvě?! Mohou jen 
s lítostí pokukovat po základ-
ních školách, o které se velmi
svědomitě starají obce. Stačí
se podívat na ty naše, bohu-
mínské. Navíc jsou to právě
střední školy, kde do života

Říká se, že v nouzi poznáš přítele...

Předvolební poutače - a sliby ČSSD

vstupují tzv. školní vzděláva-
cí programy, vyžadující zcela
novou a náročnou přípravu u-
čitelů. Ke všemu státní rozpo-
čet avizuje pokles mezd stát-
ních zaměst-
nanců (t.j. i u-
čitelů) o 4%.
A aby toho nebylo málo, vláda
se rozhodla zvýšit přímou vyu-
čovací povinnost o 2 hodiny
týdně. Zajímavá kombinace -
snížit platy a přidat práce!
Proč a za co trestá stát právě
školství? Čím se provinilo?

Jsem ráda, že v Bohumíně
obdobné problémy řešit ne-
musíme, přestože i v našem
rozpočtu se projevil pokles da-
ní stejně jako všude jinde. 
V čem to tedy vězí?

Dlouhá léta hospodaříme 
s vyrovnaným rozpočtem
a v dobách hojnosti vytváříme

rezervy. Radnice nikdy nebyla
marnivá, nepořizovala si lu-
xusní vozy, přepychové kance-
láře, nepořádala rozmařilé a o-
kázalé akce. Vždy jsme důsled-
ně dbali na transparentnost
veřejných zakázek a hlídání
rozsahu víceprací. Se zakázka-
mi se u nás nikdy nekšeftovalo

a nekšeftuje 
a investiční ak-
ce se zbytečně

neprodražují. Naše radnice je
známá svou střídmostí a opa-
sek má už řadu let nastaven
tak, aby sice neškrtil a umožnil
volně dýchat, ale nenechával
zbytečně prostor pro nežádou-
cí tloustnutí.  

A výsledek? Dvojnásobná
hodnota městského majetku,
dobře udržované školy a škol-
ky, nemocnice, nová sporto-
viště, stále se zlepšující stav
našeho bytového fondu, prů-
běžně opravované chodníky 
i cesty atd. Ano, jsme dlouho-
době v dobré kondici. Žijeme
střídmě a hlídáme výdaje. 

A proto dnes nemusíme snižo-
vat platy zaměstnancům kina,
knihovny, centra sociálních
služeb, městského úřadu. Mů-
žeme si dokonce dovolit podr-
žet i naše učitele, pokud je po-
slanci opravdu hodí přes palu-
bu. Jsme připraveni finančně
jim přispět z městského rozpoč-
tu, abychom zmírnili dopady
nepochopitelných rozhodnutí
vlády a parlamentu. Naši uči-
telé si to zaslouží. Podpora
školství u nás opravdu není jen
předvolební agitací.

Ne nadarmo se říká, že v nou-
zi poznáš přítele.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

pol i t ika

Když dnes otevřete kterékoli noviny, ihned vás zaujmou 
titulky KRIZE, ŠKRTY, PROPOUŠTĚNÍ... Heslem dneška
se stalo ŠETŘIT, ŠETŘIT, ŠETŘIT.

Zisk ČEZu se dělí v zásadě na dvě části.
První si ponechává ČEZ pro svou potřebu
a druhou ve formě dividend vyplácí akcio-
nářům. Že by chtěl udělat ČEZ socialis-
tům radost a zřekl se části svého zisku ve
výši cca 5 miliard, které by stály naslibova-
né 13 důchody? Nesmysl, že!

Pak nám zbývají dividendy. Ale i ty se
dělí na dvě části. Část, která je vyplacená
majoritnímu akcionáři a druhá, ta menší
část, pro minoritní akcionáře. Je obecně
známo, že majoritním vlastníkem akcií
ČEZU je stát, a tudíž jsou tyto dividendy
součásti státního rozpočtu na straně příj-
mů. Z které části dividend se tedy ty dů-
chody vůbec vyplatí? Podle halasnosti sli-
bu to vypadá, že se někteří menšinoví 
akcionáři ustrnuli a část ze svých zisků si
odepřeli. Bylo by tedy dobré zveřejnit,
kteří to jsou, a� máme důkaz, že i zlí kapi-
talisté mají dobré srdce (alespoň někteří).
Pokud by se to opravdu těm klukům socia-

listickým takto povedlo, upřímně jim za-
tleskám.

Myslím, že jsem se ale netrefil. Skuteč-
nost bude naprosto jiná. Třinácté důcho-
dy by se musely vyplatit z rozpočtu státu.
Protože tyto peníze v pokladně ale nejsou,
jednoduše se půjčí. Děti a vnuci obš�ast-

něných důchodců to pak později splatí se

100% úrokem.

Další poutač je taky pěkný. Zajistíme
100 000 nových pracovních míst. Chybí

ale, kdo je zřídí! Možností není mnoho.

1. Když to slibují socialističtí vůdcové,

tak je zřídí asi přímo oni sami. Založí tisíce

svých soukromých firem, a tím vytvoří sli-

bované pracovní místa. Myslím, že tuto

možnost můžeme vyloučit. Na dluh se dá

hospodařit jen velice krátce.

Předčasné parlamentní volby ze strachu z prohry Paroubek raději zrušil, ale po
republice se pořád vyskytují předvolební poutače se sliby, co všechno a komu socia-
listé rozdají. Upoutal mě slib, jak naloží se zisky ČEZu. Jak je zvykem, je to nekon-
krétní - v duchu hesla, že slíbit lze cokoliv. Jaký zisk mají vůbec na mysli?

2. Místa zřídí voliči a sympatizanti soci-
alistů. Jelikož je ale známa skladba voličů
socialistů (nepracující, nezaměstnaní, část
důchodců, zaměstnanci s nízkými příjmy
...) je i tato možnost jen hypotetická.
Hrstka šikovných živnostníků a drobných
podnikatelů, kteří se z nepochopitelných
důvodů zařadili k socialistům, to nemůže
zachránit.

3. Místa zřídí zahraniční investoři. Po-
slouží jako užiteční idioti a splní socialis-
tické sliby za samé socialisty. Feldkurát
Katz by se vyjádřil asi takto: »To se nám to
slibuje, když to splní někdo jiný.« Ale ani tu-
dy cesta asi nevede. Čtyřicet fabrik typu
Hyundai je nesmysl.

Tak kdo nám tady ještě zbývá??
Ano, uhádli jste. Zbývají jen voliči 

a sympatizanti pravice. Jen ti můžou za
příznivých okolností tato pracovní místa
zřídit. Co říkáte, přátelé pokusíme se o to?
Ale něco za něco.

Text poutače je třeba upravit takto:
ČSSD prosí voliče a sympatizanty pravi-
ce, aby svou pílí zřídili 100 000 pracov-
ních míst pro naše voliče. 

Pavel WALICA, člen MS ODS Bohumín
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Na sjezdu se i o tomto názoru hovořilo.
Muži si často myslí, že když žena pracuje
doma, může stihnout sama i všechny do-
mácí práce a veškerou péči o děti. Žena
pracující »z domu« nemá žádné nové im-
pulsy pro svůj život, nemá žádné kolegy,
ani žádný společenský a politický vliv.

Jaký vliv měla na zaměstnanost žen 
celosvětová hospodářská krize?

Krize zasáhla výrazně takzvané mužské
obory. V případě propuštění manžela se
stal hlavním příjmem plat ženy a řada mu-
žů si najednou uvědomila, že v ženských
oborech, ve školství, sociálních službách
jsou podstatně nižší platy. Firmy pak tlačí
na zbylé zaměstnance, aby tíži krize, nikoli
předchozí zisky, nesli i na svých bedrech.
Aby tedy souhlasili se snižováním mezd.
Ženy v různých oborech patří mezi první
propuštěné nebo jsou převáděny na čás-
tečné úvazky.

Mohou ženám pomoct odbory?
Ženy se na odbory většinou obracejí až

ve chvíli, kdy ztratí zaměstnání. Předtím
raději mlčí, aby si zaměstnavatele neroz-
zlobily. Jestli se má něco změnit, pak je 
k tomu zapotřebí společná akce. Kapitálu
se podařilo odbory rozdrobit. U nás je na-
příklad pět odborových centrál a 67 odbo-
rových svazů. Ještě větší problém je v níz-
ké odborové organizovanosti. Na sjezdu
byla připomenuta slova jednoho ze zakla-
datelů Odborového sdružení Čech, Mora-
vy a Slezska Karla Heneše o tom, že když
se budeme bát každý sám, budou mít
strach všichni.

A co vytvořit vlastní odborovou organizaci žen?
Ženy ji nikdy neměly a je to myslím

správné. Většina problémů v prosazování
ekonomických a pracovněprávních otázek
je přece pro nás i pro muže společná. Na
sjezdu byl nicméně ustanoven ženský vý-
bor v rámci Světové odborové federace.
Výbor, který se bude scházet jedenkrát
ročně by měl zohlednit právě specifika za-
městnaných žen. Chceme, aby je odboro-
vé organizace prosazovaly jak na své ná-
rodní úrovni, tak ve vztahu k orgánům Ev-
ropské unie.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM 

Na sjezdu se hodně diskutovalo o sladě-
ní profesního a rodinného života. Prvním
předpokladem je aktivní státní politika,
která rozvíjí oblast sociální péče. Pravico-
vé vlády chtějí stále snižovat přímé daně 
a pak následně, pro nedostatek prostředků,
omezují sociální služby jako jesle, školky 
a sociální služby pro starší občany. Hovoři-
lo se rovněž o druhém aspektu této otázky.

V jakém smyslu?
O nutnosti získávat veřejnost pro rov-

noměrné sdílení zodpovědnosti v rodině.
Je třeba bojovat s očekáváním, že bychom
měly zvládnout zaměstnání i všechny prá-
ce v domácnosti. Tento »ženský úděl«
podporujeme samy, když pomoc při domá-
cích pracích vyžadujeme od dcer, nikoli od
synů. Tento stereotyp se pak přenáší z ge-
nerace na generaci.

Nevede pracovní nasazení rodičů k zanedbání
výchovy dětí?

Většina nás vyrostla v rodinách, kde oba
rodiče pracovali. Nemyslím si, že by to zna-
menalo pro nás nějakou újmu, když nám
věnovali svůj volný čas a předávali správný
žebříček hodnot. Dnes vidím více problémů
v těch rodinách, kde rodiče nepracují a děti
to berou jako »standard« životního stylu. 

Někteří tvrdí, že ženy pečující o děti mohou 
v počítačové éře docela dobře pracovat
i z domova.

Ve dnech 5. až 7. 
listopadu se konal 
v Praze první sjezd
evropských pracují-
cích žen, kterému

jste předsedala. Můžete jej čtenářům přiblížit?
O jeho pořádání rozhodla světová odbo-

rová federace (SOF) a organizací pověřila
Odborové sdružení Čech, Moravy a Slez-
ska, které je členem SOF. Mottem bylo
»Rovnost všude a pro všechny«. 

Můžete to upřesnit?
Asi se shodneme na tom, že zejména 

v době hospodářské krize jsou ženy mezi
prvními, kdo přicházejí o práci, i když zá-
kony vylučují jakoukoliv diskriminaci.
Rovnost před zákonem neznamená ale au-
tomaticky i rovnoprávné postavení žen na
trhu práce a při odměňování za vykona-
nou práci. Pracující ženy Evropy chtějí
spojit síly pro organizovaný zápas za právo
žen na důstojnou práci a pracovní pod-
mínky, které zlepší a posílí jejich postavení
ve společnosti. Možná to zní nadneseně,
ale skutečnost je prostá - chceme mít nejen
stejné povinnosti, ale i stejná práva jako
muži, nic víc. Jde nám o to, abychom si my,
ženy, uvědomovaly svou obrovskou sílu.

O jakých hlavních tématech se diskutovalo?
Diskutovalo se o čtyřech základních té-

matech: Ženy a zaměstnání, Sladění živo-
ta v zaměstnání a v rodině, Ženy a jeich
organizovanost v odborech a Všeobecné
otázky, například násilí proti ženám či růst
chudoby.

Můžete uvést nějaký příklad z ČR?
V české populaci je zhruba 52 % žen 

a 48 % mužů. V politických koncepcích
stran, které prosazují neoliberalismus,
převládá obraz ženy jako matky a manžel-
ky, muže jako živitele rodiny. Ženy jsou te-
dy početnější skupinou obyvatel. Jsou ale
minimálně zastoupeny ve vedení podni-
ků, v řídících funkcích, v politice. Setká-
váme se často s názorem, že úspěšná žena
vlastně zabírá místo muži. Po minulých

volbách například klesl počet poslankyň 
z 34 na 31 a jejich podíl se snížil ze 17 na
15,5 %. Česká republika se tak umístila na
66 místě na světě z hlediska počtu žen 
v Parlamentu, mezi Filipínami a Bangla-
déší. Ženy s vysokoškolským vzděláním 
u nás dosahují jen 63 % mzdy stejně vzdě-
laných mužů. Celkově ženy pobírají u nás
pouze 74,6 % průměrné mzdy mužů. Je
zde i bariéra předsudků, že úspěšnějším 
z partnerů má být přece muž. Některé ta-
lentované dívky ovšem vůbec nejdou stu-
dovat, pokud žijí v sociálně slabší rodině,
kde takový »luxus« dopřejí raději synovi.

Není příčinou i to, že zaměstnavatelé si 
nechtějí přidělávat problémy s předpokláda-
ným mateřstvím a následnou péčí o děti u žen,
které by mohly zastávat významnější místo?

pol i t ika

Rovnost všude a pro všechny
Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou

Milada Halíková dlouhá léta pracovala ve školství, byla
primátorkou města Havířova, nyní je poslankyní Parlamen-
tu ČR za KSČM. Na stránkách Oka pravidelně odpovídá na
otázky, které se týkají života nás všech. Dnes na téma práva
žen a posílení jejich postavení ve společnosti.

Česká republika se umístila
na 66 místě na světě z hlediska
počtu žen v Parlamentu, mezi

Filipínami a Bangladéší. 

Zejména v době hospodářské
krize jsou ženy mezi prvními,
kdo přicházejí o práci, i když
zákony vylučují jakoukoliv

diskriminaci.
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Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

18. listopadu 

by se dožil 100 let

pan Ilija
BRATOVANOV. 

�
Vzpomínají synové a dcery 

s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

30. listopadu uplynou

4 roky od úmrtí 

pana Milana
BACÍKA. 

�
Stále vzpomínají maminka, manželka,

dcera, synové a vnoučata.

Prázdný je domov, smutno
je v něm, cestička 

k hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, 
co vzal. Jen bolestné 

vzpomínky nám zanechal.

29. listopadu 

vzpomeneme 2. smutné

výročí, kdy nás navždy

opustila naše milovaná maminka, tchyně,

sestra, švagrová, teta, babička a prababička

paní Anna NITSCHOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

celá rodina.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě 
znamenají víc než ostatní, 

o to těžší je naučit se bez nich žít.

19. července uběhlo 15 let od úmrtí 

paní Věry BOČKOVÉ

�
a 10. listopadu tomu bylo 20 let, 

kdy nás opustil 

pan Bohuslav BOČEK.

�
Vzpomínají dcery Jana a Kamila 

s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce.

Očima se už nepodíváš, 
te� klidným spánkem odpočíváš.

Utichlo srdce, zůstal žal, 
ten kdo Tě miloval, 

vzpomíná dál.

22. listopadu 
vzpomeneme 2. smutné

výročí úmrtí 

paní Františky JANDOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manžel Josef, syn Roman 

s manželkou, dcera Lenka s manželem,

vnučky Lucka, Martina a Renata.

Řekneš si: »Nezbylo nic,
než vzpomínky...« 

A zapla	 Pán Bůh za ně!
Jsou z mozaiky kamínky 
v mém srdci vytepané.

2. prosince 

vzpomeneme nedožité

35. narozeniny 

paní Evy ALMEROVÉ,
roz. Masné, 

absolventky hotelové školy. 

S láskou stále vzpomíná maminka 

a syn Viktor.

15. listopadu uplynulo

5 let od doby, 

kdy nás navždy opustil

náš milovaný syn

Martin
JANECZKO.

�
S bolestí v srdci stále vzpomíná 

otec s rodinou 

a Nikol se synem Filipem.

Dlouhými staly se naše
dny, kdy na Tebe myslíme.

Vyšuměl i zpěv Tvých 
kytarových písní. 

Vše přikrývá závoj času.

27. listopadu 

vzpomeneme 5. výročí

tragického úmrtí

pana Ing. Petra CHROBOČKA. 
S láskou vzpomínají manželka Miroslava,

syn Michal, rodiče, 

sourozenci Pavel a Martina s rodinami,

tchyně, kamarádi a přátelé.

Blahopřání - jubilea
16. listopadu oslavil

své krásné 

70. narozeniny náš

milovaný manžel,

táta a dědeček 

pan Heřman
FRIEDEL. 

Za Tvou lásku a obětavost pro celou

rodinu Ti do dalších let přejeme hodně

zdraví, štěstí, rodinné pohody a radosti.

Manželka Zuzana, děti Jiří, Zuzana 

a Martin s rodinami.

21. listopadu oslaví 

50 let společného života manželé 

Slávka a Josef PTÁKOVI. 

K jejich 

zlaté svatbě

všechno 

nejlepší 

přejí 

dcery 

Jarmila 

a Pavla 

s rodinami.

26. listopadu oslaví

své životní jubileum

60 let 

pan Bohumil
MEDVIĎ. 

�
Vše nejlepší do dalších let, 

hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody

přejí manželka Vlasta, syn Bohumil 

a snacha Lenka, dcera Dana 

a vnoučata Venda, Bobo a Honzík.



16 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  2 1  /  2 0 0 9

● Podnikání: www.vydelek-
zdomu.cz.

● 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.

● 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.

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

● Stěhování, přeprava zási-
lek, rozvoz zboží, ✆ 732 650
711, vše levně.

inzerce

aktuálně

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

● Dlouhodobě pronajmu
družstevní byt 1+1 v Bohu-
míně, volný ihned, ✆ 775 244
882.

● Pronájem bytu 3+1
v centru Bohumína, na ulici 9.
května 79. Byt i s parkovacím
místem, ✆ 602 424 387, 603
515 828.

● Pronajmu byt 1+1, Bohu-
mín, ✆ 736 228 883.

● Podporujte místní firmy,
objednávejte si kácení a oře-
zy stromů a keřů - Zahradnic-
tví ZÚPAZ, za Lidlem. ✆ 
596 013 463, 739 872 774.

● Prodlužování a zahušťová-
ní vlasů, prodlužování řas. ✆
776 200 831, www.vlasyvlasy.cz.

● Zemědělská farma v Pud-
lově prodává čerstvé kravské
mléko - pondělí, středa, pátek
od 14.30 do 15.30 hod. Prodej
chlévské mrvy s dovozem dle
domluv. ✆ 732 206 044.

● Měli jste dopravní neho-
du, při které jste měli újmu na
zdraví a nezavinili jste ji? Nej-
ste spokojeni s odškodněním?
Volejte 731 127 175.

● Dárek na míru k Váno-
cům, narozeninám vyšijeme
dle vašeho výběru, pro firmy
vyhotovíme logo. ✆ 731 127
175, www.studiovysivani.cz. 

● Nabízím pronájem dr.
0+1 v Boh., ul. Sv. Čecha.
Pěkný, nezařízený, koupel. va-
na + obklady, žaluzie, klidné
prostředí, volný ihned. Kauce
10 000, RK nevolat. ✆ 736
690 078.

● Hledám práci - pečovat 
o starší lidi. Spoleh., svědom. 
✆ 739 900 377.

● Prodám 4x zimní pneu 
i s ocel. disky 5x14" 4x100x54
ET39, pneu cca 70% vzorek, 
2 sezóny jeté. Rychlé jednání,
cena 4000 Kč za komplet. 
✆ 603 802 030, 596 033 074.

Druzí mezi 
Čechy a Slováky

Hasiči z Vrbice obsadili 2.
místo na neoficiálním mist-
rovství České a Slovenské re-
publiky. 

24. října se v Širokém Dole
(okres Svitavy) uskutečnila
každoroční soutěž družstev 
v požárním útoku. Pravidelně
se jí zúčastňuje přes 200 druž-
stev hasičů z celé České re-
publiky a ze Slovenska. Vrbic-
kým se podařilo zajet požární
útok pod hranici 14 sekund 
a s časem 13,87 sekundy se na
dlouhou dobu ujali vedení 
v celé soutěži. O nadšení a pr-
venství je připravilo třetí druž-
stvo před koncem celé soutěže
(Urbanov, okres Jihlava), kte-
ré předvedlo svůj pokus s ča-
sem 13,81 sekundy a o pou-
hých 0,06 sekundy se dostalo
před družstvo z Vrbice. Přes-
tože se našim hasičům nepo-
dařilo dosáhnout prvenství,
jde o velký úspěch, který vy-
zdvihl malou vesnici mezi nej-
lepší hasičská družstva v sou-
těži požárních útoků v České
republice a na Slovensku.
Soutěž mohli diváci sledovat
on line na internetu na strán-
kách www.hasici150.tv. 

Martin RAJSKI

Raná péče již 20 let poskytuje pomoc
»… Když se naše Zuzanka narodila, byl to malinký uzlíček váží-

cí něco přes půl kila. Z holčičky jsme měli radost, zároveň jsme se 
o ni moc báli. Zuzanka pomalu rostla, ale v průběhu pobytu v ne-
mocnici měla nemalé obtíže, které způsobilo její předčasné naroze-
ní. Věděli jsme od paní doktorky, že Zuzanka měla málo kyslíku 
a prodělala krvácení do mozku. Přesto jsme doufali, že vše dobře
dopadne a vyroste z ní zdravá holčička. Pravidelně jsme s ní reha-
bilitovali a věnovali jí veškerý svůj čas. Dlouho jsme si nechtěli
připustit, že se vyvíjí jinak, než ostatní děti. Čím byla větší, tím 
více jsme zjiš�ovali, že je jiná, než děti kolem ní. Začali jsme se ptát
sami sebe: Dožene Zuzanka někdy opoždění? Jak jí máme pomoci,
aby se vyvíjela? Staráme se o ni špatně? Existuje někdo, kdo by
nám mohl poradit a pomoci? ...«

Již 20 let funguje v České re-
publice služba rané péče, která
pomáhá zdarma rodinám s ob-
tížemi ve vývoji dítěte. Zprvu
službu zajiš�ovali dobrovolní-
ci, v současnosti je služba rané
péče vysoce profesionální so-
ciální službou, kterou posky-
tují vysokoškolsky vzdělaní
poradci rané péče.

Nejpřirozenějším prostře-
dím pro malé dítě je jeho do-
mov - zde se cítí nejjistější, 
a proto také zde nejsnáze přijí-
má nové věci i osoby, lépe se
učí novým dovednostem. Pro-
to jsou služby rané péče posky-
továny převážně v rodinách.
Rodiče se poradcům mohou

svěřit se všemi obtížemi, které
je trápí. Často společně řeší o-
tázky, které při výchově svých
dětí mají - jak naučit dítě jíst,
jak si s ním hrát, povídat, kte-
ré zařízení bude navštěvovat,
až vyroste ...

Poradci jsou zároveň vyba-
veni dovednostmi, které mo-
hou rodiče naučit. Jde napří-
klad o terapie, specifické pří-
stupy apod. Do rodin zdarma
půjčují odbornou literaturu 
a speciální pomůcky. Přede-
vším však posilují rodiče v je-
jich snažení a nelehkém úkolu.

Dobrou zprávou je, že služ-
by rané péče mohou již 10 let
využívat také rodiny s dětmi 
s obtížemi ve vývoji z Bohumí-
na a blízkého okolí. Od zaháje-
ní své činnosti při stacionáři
Salome poskytla Raná péče
Salome své služby již více než
šedesáti rodinám. Týden od
23. listopadu do 27. listopadu
je v našem kraji věnován prá-
vě službám rané péče. Také 
v Bohumíně proběhnou akce
na podporu této kampaně.
Například v Centru mladé ro-
diny Bobeš, nebo ve spoluprá-
ci s K3 v knihovně. Více infor-
mací o Týdnu rané péče si mů-
žete přečíst na stránkách
www.ranapece.cz .

Jaroslava KRÖMEROVÁ,
vedoucí střediska 

Slezské diakonie SALOME

Poděkování
Děkuji doktoru Justino-

vi Chudobovi za lidský
přístup, dobré rady i slovo
a povzbuzující úsměv, kte-
rým dovede vždy člověka
potěšit.

Zofia MASNÁ

Pozvánka na koncert
V sobotu 21. listopadu v 16

hodin se ve společenském sále
církve adventistů sedmého
dne na Mírové ulici 14 před-
staví křes�anská folk a country
skupina Ženáči. Dokáže vy-
tvořit velmi příjemnou atmo-
sféru na koncertech, a to jed-
noduchými zpěvnými písně-
mi, které se líbí všem genera-
cím. Přij�te si i vy poslech-
nout, případně zazpívat jejich
písně. Všichni jste srdečně
zváni. Těšíme se na vás. 

Rostislav KLÍMA, ADRA

Foto: archiv Oka
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Posypový materiál na bázi chloridu 
vápenatého s dopravou až k vám.

➧ Výrazně nižší korozivní působení 
na betonové a kamenné povrchy.

➧ Účinný až do teploty -29 °C.

➧ Okamžitý účinek.

➧ Nepoškozuje rostliny.

e-mail: objednavky@abchemitrans.com 
telefon 774 909 230 

AB CHEMITRANS, s.r.o., 
Bohumín, ul. 9. května 627

Neničte si
dlažbu solí!

STUDIO VISAGE ve Skřečoni
nabízí tyto služby:

■ KOSMETIKA - Jana Marxová, ✆ 774 626 060
■ KADEŘNICTVÍ, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

Šárka Broškovičová, Gabriela Walicová, ✆ 605 719 938
■ MANIKÚRA, PEDIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ

Kateřina Nikliborcová, ✆ 776 01 535

Ulice 1. máje 117, Bohumín-Skřečoň (pod skřečoňským
mostem po pravé straně ve směru na Dolní Lutyň)

SODOVKÁRNA CLUB opět otevřen!

www.sodovkarnaclub.cz, tel.: 604 472 828

ul. Bezručova, za domem služeb ŽDB

NEJLEPŠÍ DISCO, NEJLEPŠÍ CAFFE

po - čt 14 - 23, pá - so 16 - 04
ne 16 - 23 OD 18 LET

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

ARKO INTERIER CZ, 
s. r. o.

● Výstavba nízkoenergetických 
pasivních domů

● inženýrské práce, 
poradenství

Ing. David OTRUBA, 
obchodní ředitel

Tel.: 724 173 855
www.arkointerier.cz

ceny inzerce
■ 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
Informace o podmínkách 
a cenách inzerce získáte 

v redakci OKA, tel.: 596 092 282.

STAVEBNÍ
PRÁCE
➤ zednické práce

➤ rekonstrukce bytu

➤ obklady, dlažby

➤ instalatérské práce

➤ plovoucí podlahy, 
broušení parket

Tel.: 604 621 108 

Tel.: 739 330 508STUDIO MAGIC
Alešova ulice, nad Dukanem

Petra Kucharczyková
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ

� stříhání pánské od 60 Kč, dámské od 80 Kč �

Noví občánci města
Do Pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni malí

Bohumíňáčci:

Marie Adámková ● Klára Biálková ● Dominik Cieslar ●

Michaela Cinová ● Šarlota Detková ● Ester Gáborová ● Jakub

Honzátko ● Kristýna Horváthová ● Matěj Hradecký ● Vendula

Jadrníčková ● Robert Kalocsai ● Eliška Kastlová ● Marek Kroščen

● Veronika Kršíková ● Antonie Krumniklová ● Dominik Kříž

● Lukáš Kubejka ● Vítězslav Langa ● Lukáš Maňas ● Lucie 

Marcinková ● Marie Moravcová ● Sabina Polhošová ● Erik Pospíšil

● Kristina Samliková ● Klára Sedláčková ● Sára Sukačová ●

Nikola Šandorová ● Tadeáš Tkačík ● Petr Tkadlec ● Viktorie 

Tomalová ● Milan Urban ● Alexander Venglář ● Tereza Vychodilová

● Matěj Zajac. (mat)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 19. do 30. listopadu

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 21. - 22.11. 9 - 18 hodin REKORDY A KURIOZI-
TY ZE SVĚTA ZVÍŘAT - PTÁCI. Interaktivní výsta-
va, foyer kina K3, vstupné 25 Kč.
■ 23.11. - 31.12. VÁNOCE V K3. Výstava s vá-
noční tématikou, foyer kina K3.
■ 28.11. od 8  do 17 hodin VÁNOČNÍ TRHY S VŮ-
NÍ PERNÍKU. Poštovní schránka pro Ježíška 
i stánky s převážně ručně vyráběným zbožím, více
než 80 prodejců, ukázky řemesel, taneční i hudeb-
ní program na pódiu. Pro děti je na náměstí T. G.
Masaryka připraveno i loutkové představení od
13.10 a 14.30 hodin. Vstupné je 20 Kč. Partnerem
akce je Rybářství Rychvald s.r.o.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ do 27.11. EKOFÓR. Vítězné obrázky soutěže
kresleného ekologického humoru, pořádané Hnu-
tím Brontosaurus.
■ do 27.11. HORNICKÉ FRAGMENTY. Výstava
fotografií fotokroužku DDM Bohumín.
■ 27.11. v 15 hodin KLUB KNIHOMOLNÍK. Poj�-
te s námi vytvářet knihovnické noviny, oddělení
pro děti.
■ 20.11. v 17 hodin ZÁKLADNÍ PRAVIDLA FENG
SHUI a jak je používat v našich domovech.
■ 26.11. v 17 hodin GRAFOLOGIE - tajemství vý-
kladu písma.

KINO K3 BOHUMÍN
■

■ 19. a 20.11. v 19 hodin NÁHRADNÍCI. Film
USA, 2009, přístupný, 75 Kč.
■ 21. a 22.11. v 19 hodin PROTEKTOR. Film Čes-
ko/Německo, 2009, přístupný, 78 Kč.
■ 22.11. v 10 hodin HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE. Film Velká Británie, USA, 2009,
české znění, 50 Kč.
■ 27.11. v 19 hodin G. I. JOE. Film USA, 2009,
české znění, přístupný, 65 Kč.
■ 28.11. v 9, 11, 13 a 15 hodin LEDNÍ MEDVÍ-
DEK 2: TAJEMNÝ OSTROV. Německý film pro
děti, 2005, 20 Kč.
■ 28. a 29.11.v 19 hodin DISTRICT 9. Film USA,
Nový Zéland, 2009, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 29.11. v 10 hodin DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DI-
NOSAURŮ. Film USA, 2009, české znění, 50 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 20.11. v 18 hodin LISTOPADOVÝ VEČER. Ukáz-
ky autorské tvorby Vlasty Šimkové.
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■ 26.11. v 15.30 TANEČKY PRO NEPOSEDNÉ
DĚTIČKY od 3, 5 let, Slůně.
■ 30.11. v 17.15 hodin Barvička. VÝTVARNÉ AK-
TIVITY pro rodiče s dětmi od 18 měsíců. Bobeš.

OSTATNÍ KULTURA

■ 20.11. v 16 hodin ČAJKA. Modrá budova na
Masarykově ulici.
■ 24.11. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Modrá budo-
va na Masarykově ulici.
■ 25.11. v 17 hodin ANGLIČTINA V MODRÉM.
Možno pro lidi do 40 let, příspěvek 25 Kč, modrá
budova na Masarykově ulici.

SPORT

■ 21.11. v 9 hodin MEMORIÁL MILOŠE FREITA-
GA. 5. ročník turnaje ve stolním tenise, sokolovna
Záblatí.
■ 22.11. v 13.30 hodin FK Bohumín - FC IRP Čes-
ký Těšín. FOTBAL: krajský přebor - muži A, trav-
naté  hřiště za parkem.
■ 22.11., 29.11. v 16 hodin AEROBIC. Sál soko-
lovny Záblatí.

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
AQUA AEROBIC
pondělí a středa 19.30 - 20.30 hodin
UPOZORNĚNÍ: Permanentky vydané do

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

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ☎ 596 016 530, 777 707 782
www. bospor.info

■ BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST:
středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14 - 15.40 hodin
neděle 14 - 15.40 hodin 

■ DISKOTÉKA NA LEDĚ
sobota 17.45 - 19.50 hodin 

■ 24.11. v 19 hodin JÍZDA PO ČTYŘECH STRU-
NÁCH. Kytarista Pavel Tománek se podruhé obje-
ví na prknech s koncertem plným tónů elektrické
kytary.
■ 25.11. v 15 hodin JÓGA NA ŽIDLÍCH. Vhodné 
i pro seniory a méně pohyblivé cvičence.
■ 27.11. ve 14.30 hodin ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH
PERNÍČKŮ. Zdobení vánočních perníčků a perní-
kové maxichaloupky.
■ 29.11. 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,
www.slunerc.webnode.cz

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

■ 19.11., 23.11., 30.11. v 17 hodin PILATES. Slůně.
■ 20.11., 27.11. v 8.30 hodin PLAVÁNÍ S BOBE-
ŠEM. Objednávka, aquacentrum.
■ 20.11., 27.11. v 15.30 hodin BABYENGLISH.
Výuka angličtiny pro nejmenší děti, Bobeš.
■ 21.11. odpoledne »POHÁDKOVÁ SOBOTA -
TAŤKA A JÁ«. S představením divadélka. Tatínci
mají vstup zdarma, Bobeš.
■ 23.11., 30.11. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA
PRO RODIČE S DĚTMI. Klasické i netradiční vý-
tvarné techniky pro nejmenší, Slůně.
■ 23.11., 30.11. v 16 hodin TYGŘÍCI. Pohybové
aktivity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců, Bobeš.
■ 24.11. v 8.30 hodin MINIŠKOLIČKA aneb hraní
bez mámy. Příprava pro vstup do MŠ, Slůně.
■ 24.11. v 9 hodin KOŤATA. Pohybové aktivity
pro rodiče s dětmi od 10 do 18 měsíců, Bobeš.
■ 24.11. v 16.15 hodin VESELÁ NOTIČKA. Hu-
debně pohybový kroužek pro rodiče s dětmi od
cca 2 let, Bobeš.
■ 24.11. v 17.15 hodin ČEKÁME MIMINKO. Bo-
beš.
■ 24.11. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Slůně.
■ 25.11. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNI-
ČEK. Bobeš.
■ 25.11. v 9.30 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚT-
MI. Slůně.
■ 25.11. v 10 hodin CO DĚLAT, KDYŽ JDE VÝ-
VOJ DÍTĚTE JINAK. Beseda s J. Krömerovou -
Raná péče, Bobeš.
■ 25.11. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČTINOU
pro děti od 4 let, Slůně.
■ 25.11. v 16 hodin CVIČENÍ A POVÍDÁNÍ PRO
TĚHULKY. Předporodní kurz, Slůně.
■ 25.11. v 18 hodin TAI-CHI. Slůně.
■ 26.11. v 9.15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro ma-
minky s kojenci od narození do cca 10 měsíců,
Bobeš.
■ 26.11. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍ-
RU. Hudební hodinka pro děti od 2 let, Slůně. Foto: archiv Oka
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Příprava předškoláků
Pro ty, kteří potřebují vyřídit různé zále-

žitosti nebo navštívit lékaře, připravilo Slů-
ně novinku - »Předškolku slůňátek«. Dvou-
hodinový program je sestavený z volného
hraní kombinovaného s organizovanou
činností, z pohybových aktivit, písniček, ří-
kadel, výtvarné dílničky tématicky zaměře-
né k aktuálnímu ročnímu období. Program
bychom rádi do budoucna rozšířili o »Ví-
kendovou předškolku« a o hlídání dětí do
6 let. Předškolka je otevřena každou stře-
du od 9 do 11 hodin. Je nutné se objednat
na telefonním čísle 604 999 147. Program
je omezen kapacitou 10 dětí. Veškeré in-
formace naleznete na webových stránkách
www.slunerc.webnode.cz.

Vilma VALENTOVÁ

Koncert v kostele
Historicky vůbec první akce u příleži-

tosti oslav svátku sv. Huberta - patrona
myslivců a střelců se uskutečnila 7. listo-
padu ve farním kostele Narození Panny
Marie. Hudební vystoupení Trubačů Pře-
rov a Choru collegium Odry navštívilo 
okolo 130 lidí. Celý slavnostní večer byl
zakončen několikaminutovým ohňostro-
jem. Členové občanského sdružení Přátel
bohumínské historie se pak spolu se členy
mysliveckého sdružení Bohumín a mysli-
veckého sdružení Pudlov - Vrbice setkali ve
starobohumínské požární zbrojnici k přátel-
skému posezení, při němž se podával zvěři-
nový guláš. Jan F. TEISTER 

Město je přátelské 
k rodině

Prestižní certifikát Společnost přátelská
rodině udělila našemu městu společnost
Sí� mateřských center, která Bohumínu
tímto oceněním vyjádřila uznání za dobře
vypracovaný systém a trvalou podporu ro-
din s dětmi. Mezi aktivity podporované
městem patří naše mateřská centra, vyba-
venost dětských hřiš�, Hobby parku, na-
bídky aquacentra. Na půdě úřadu Morav-
skoslezského kraje ocenění za město pře-
vzala 13. listopadu místostarostka Věra 
Palková. (frk)

Biskup František Lobkowicz v Bohumíně
Bohumín navštívil 13. listopadu biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav

Lobkowicz. Besedoval s dětmi v základní škole ve Skřečoni, navštívil i bohumínskou radni-
ci. Školní mládež jej zahrnula otázkami na vznik života, dotazovala se na studia na kněze,
padla i filozofická otázka, jaké by měl mít člověk vlastnosti. Svým vystupováním si biskup
získal sympatie dětí. Odpoledne navštívil František Lobkowicz domov důchodců. (red) 

Foto: František Krejzek

Foto: archiv Slůněte

Foto: Radomír Faja

Foto: archiv MSK


