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BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

(Dokončení na str. 2)

Pochodeň je symbolem ce-
lého běhu a předávají si ji z ru-
ky do ruky lidé, se kterými se
běžci cestou setkávají. Z rukou
běžců ji převzal radní Bohumí-
na Vilém Bannert.

»Do akce jsem se zapojil kvůli
její filozofii, které věřím a kvůli
které běhám. Někdy to je pořád-
ná dřina a není to vůbec žádná
legrace, ale baví mě to a kvůli té

Bohumínem běželi atleti s hořící pochodní

Dlouho očekávaná rekonstrukce křižovatky ulic
9. května, Štefánikova a Bezručova (u prodejny
Billa) na kruhový objezd bude zahájena už v měsíci
srpnu. Předpokládaný termín dokončení je nejpo-
zději do 4 měsíců. 
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myšlence se snažím běžet co nej-
lépe,« řekl v Bohumíně k bě-
hu Sandro Zincarini z Itálie.

Po krátkém občerstvení 
v prostorách radnice, kde se
všichni atleti podepsali do
pamětní knihy Bohumína,
vyrazila štafeta s hořící po-
chodní k polským hranicím.

Celosvětový štafetový běh World Harmony Run (Světový
běh harmonie) dorazil 17. července také do Bohumína. Před
polednem se na bohumínském náměstí T. G. Masaryka sešli
běžci různých národností, aby zástupcům Bohumína předa-
li hořící pochodeň.

Foto: Lucie Balcarová

Stavba je financována Mo-
ravskoslezským krajem a měs-
tem Bohumín, dodavatelem
jsou ODS - Dopravní stavby,
a. s. Ostrava. Urychlenou vý-
stavbou budou vytvořeny před-
poklady pro úspěšné zvládnutí
dalších důležitých dopravních
staveb ve městě. 

Rekonstrukce křižovatky bu-
de provedena ve čtyřech eta-
pách s cílem zachovat maxi-
mální provoz do centra města
a průmyslových podniků. Po
dobu výstavby okružní křižo-
vatky, kdy dojde ke značnému
omezení silniční dopravy, bu-
de kamionová doprava od Os-
travy do ŽDB, Bochemie a Bo-
natransu vedena po objízdné

trase přes Starý Bo-
humín, ulicí Ople-
talovou do Skřečo-
ně a dále po ulici
Lidické. Autobuso-
vá doprava a osob-
ní vozidla budou
projíždět do centra
Bohumína přes re-
konstruovanou
křižovatku u Billy. 

První etapa vý-
stavby (srpen 2007)
bude probíhat na
volné ploše napro-
ti prodejně Billa 
a částečně na stávajících ko-
munikacích. Stavět se bude se-
verozápadní část okružní kři-
žovatky, část chodníku a cyk-

listické stezky včetně souvise-
jících přeložek inženýrských
sítí. Provoz na křižovatce bude
v této fázi omezen minimálně,

průjezdnost bude zachována
ve všech směrech.

Do čtyř měsíců vyroste v centru první
kruhový objezd

(Pokračování na str. 11)

1. etapa: srpen 2007

výstavba

ul. 9. května

ul. Štefánikova

ul. Bezručova

ul. 9. května
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Dokončení ze str. 1)

U radnice se k běžcům při-
dali také bohumínští atleti.
»Bylo to v tom vedru náročné, ale
jsme zvyklí běhat, navíc nás chla-
dil vítr. Při nesení pochodně i vla-
jek jsme se všichni střídali, takže
to pro nás na rozdíl od soutěžních
běhů byla příjemná změna a zpest-
ření,« shrnul dojmy z běhu
Harmonie 18letý Jan Macura 
z Bohumína.

Doprovod běžcům už od 
Rychvaldu dělala bohumínská
městská policie, která jako
předvoj dojela až k hranicím 
s Polskem. Po celní kontrole
na hranicích předali maratón-
ci pochodeň polským kole-

Bohumínem běželi atleti s hořící pochodní
gům. Nesoutěžní štafetový
běh s hořící pochodní začal 
v Ostravě na Prokešově ná-
městí. Odsud běžci zamířili
přes Rychvald do Bohumína 
a odtud pak do Polska. »Letos
má běh jubilejní dvacátý ročník.
V České republice se ale koná
teprve od roku 1991. Letos jsme
napříč naší republikou uběhli
650 kilometrů. Každý rok je ale
trasa jiná. Loni jsme překračovali
českou hranici na Zlínsku. Běží-
me každý den nehledě na počasí
či svátky,« uvedl 42letý Libor
Jeřábek ze Zlína, který absol-
voval celou trasu napříč naší
republikou.

V letošním roce se nesou-
těžní štafetový běh koná ve ví-

ce než 100 zemích světa, mezi
kterými je 48 evropských. Ev-
ropská část běhu začala v břez-
nu v portugalském Lisabonu 
a po překonání 27 tisíc kilo-
metrech doběhne v říjnu do
holandského Amsterdamu.
Českou republikou probíhali
atleti od středy 11. července
přes Sušice, Prahu, Hradec
Králové, Šternberk a Ostravu
a opustili ji 17. července na
hranicích v Bohumíně. Celo-
světově je tra� dlouhá přibliž-
ně 56 tisíc kilometrů.

World Harmony Run založil
v roce 1987 indický atlet, filo-
zof, umělec a básník Sri Chim-
noy, který se ideálům světové
harmonie věnuje celý svůj ži-

vot a obdržel již za to mnohá
mezinárodní ocenění. Podle
pořadatelů se jedná o nejdelší
štafetový běh na světě, který
pravidelně probíhá už od roku
1987. Průběh štafety je příleži-
tostí k setkání lidí. Samotným
posláním běhu je vytvářet at-
mosféru přátelství, vzájemné
spolupráce a harmonie mezi
lidmi různých profesí, kultur 
i přesvědčení. Běh proto pod-
poruje mnoho osobností z ce-
lého světa. V historii běhu se
jej zúčastnili například Matka
Tereza, zakladatelka řádu pe-
čující o chudé, nebo nejlepší
hráčka v historii ženského te-
nisu Martina Navrátilová.

Lucie BALCAROVÁ

Bronzová busta T. G. Masa-
ryka pochází z 90. let minulé-
ho století a jejím autorem byl
akademický sochař Antonín
Kalvoda. Její hodnota je podle
odborníků 400 tisíc korun. Sa-
motná bronzová hlava Masa-
ryka má 43 centimetrů. Její
restaurování a přemístění stá-

lo městskou pokladnu více než
30 tisíc korun. Důvodem pro
přemístění Masarykovy busty
je poslední etapa rekonstrukce
centra Bohumína v okolí ka-
menného kina, která začala 
v druhé polovině července. 

Lucie BALCAROVÁ

Masarykova busta v radnici 

Bronzová busta prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka, po němž je pojmenováno centrální bohumínské
náměstí, se natrvalo přemístila do budovy radnice. V minulých
dnech ji řemeslníci nainstalovali do radničního vestibulu.

Zákon č. 258/2000 Sb., o och-
raně veřejného zdraví, a naří-
zení vlády č. 502/200 Sb., 
o ochraně před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, stanoví
hygienické limity škodlivosti
hluku pro zdraví, které jsou
stanoveny po celých 24 hodin
denně a liší se 
v závislosti na
denní době.
Hluk z provozoven a z veřejné
produkce nesmí překročit hy-
gienické limity. Za splnění této
povinnosti je zodpovědná oso-
ba, která provozuje tuto čin-
nost, nebo pořadatel. Orgá-
nem, který dohlíží na plnění
těchto povinností stanove-
ných zákonem, je krajská hygi-
enická stanice, která až na zá-
kladě výsledku provedeného
měření stanoví, zda došlo 
k překročení stanovených li-
mitů či nikoliv. Pokud hluk
překročí stanovené limity, jed-
ná se o přestupek přestupko-
vého zákona, nebo o jiný
správní delikt. V obou přípa-
dech je příslušným správním
orgánem k projednání věci 
a uložení sankce příslušná kraj-
ská hygienická stanice, která
je i oprávněna provozovnu

produkující hluk pozastavit.
Jednou z možností při šetření
stížností na obtěžování hlu-
kem z provozoven je nutnost
prověřit, zda samotný objekt,
ve kterém se restaurace, bar či
diskotéka nachází, může tako-
vému účelu vůbec sloužit. 

V tomto pří-
padě je dána
pravomoc sta-

vebnímu úřadu, který je povi-
nen zajistit a dozorovat (sta-
vební dozor) užívání objektu 
a uložit sankci v případě, že
objekt není užíván v souladu 
s povoleným účelem. 

Další z možností jak omezit
šíření hluku z provozoven,
včetně provozu předzahrádek,
se pak jeví zaměření výkonu
služby strážníků městské poli-
cie na tuto problematiku, ze-
jména zvýšením kontrolní čin-
nosti těchto objektů s využi-
tím kamerového systému. Me-
zi zdroje hluku z provozoven
včetně předzahrádek totiž pat-
ří i úmyslné rušení nočního
klidu ze strany podnapilých o-
sob i hluk, který s provozem
úzce souvisí.

Miroslav KENDIURA, 
odbor právní

Braňte se obtěžování hlukem
Nejčastěji si občané stěžují na hluk z provozoven a z veřejné

produkce hudby. Jedná se především o diskotéky, pouštění
hlasité reprodukované hudby v restauracích - hudební boxy 
a v létě pak stížnosti na hluk z provozu předzahrádek.

paragrafy

Foto: Lucie Balcarová
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O městské byty v Bohumíně se licituje v budově radnice 
v I. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230. Vyvolá-
vací cena je 24 korun za metr čtvereční. Město nabízí k licitaci
tyto byty:

● Byt na ulici Jateční 1154,
1+1, kategorie I., číslo bytu
47, 10. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 51,49 m2, pro vý-
počet nájemného 47,75 m2.
Prohlídka bytu 2.8. od 8.30 do
9 hodin. Licitace se koná 6.8.
v 16 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, kategorie I., číslo
bytu 51, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,53 m2, pro
výpočet nájemného 49,99 m2.
Prohlídka bytu 31.7. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
6.8. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Okružní 378,
1+1, kategorie II., číslo bytu 3,
2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 59,86 m2, pro výpočet
nájemného 59,86 m2. Prohlíd-
ka bytu 2.8. od 8 do 8.30 ho-
din. Licitace se koná 6.8. 
v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 44, 8. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,18 m2, pro
výpočet nájemného 28,86 m2.
Prohlídka bytu 7.8. od 8.30 do
9 hodin. Licitace se koná 13.8.
v 16 hodin.

● Byt na ulici Okružní
1055, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 30, 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 60,73 m2, pro
výpočet nájemného 59,39 m2.
Prohlídka bytu 14.8. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
15.8. v 16 hodin.

● Byt na ulici Tyršově 814,
1+1, kategorie I., číslo bytu 2,
1. nadzemní podlaží. Celková
plocha 48,30 m2, pro výpočet
nájemného 45,30 m2. Prohlíd-
ka bytu 14.8. od 8.45 do 9.15
hodin. Licitace se koná 15.8. 
v 16.15 hodin.

Připravované licitace městských bytů

l ic i tace

● Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, kategorie I., číslo
bytu 58, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,53 m2, pro
výpočet nájemného 49,99 m2.
Prohlídka bytu 14.8. od 7.15
do 7.45 hodin. Licitace se ko-
ná 15.8. v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Seifertově
908, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 6, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 56,81 m2, pro
výpočet nájemného 52,51 m2.
Prohlídka bytu 30.8. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
3.9. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Bezručově
1143, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 28, 5. nadzemní podlaží.
Celková plocha 68,43 m2, pro
výpočet nájemného 66,86 m2.
Prohlídka bytu 28.8. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
3.9. v 16.15 hodin.

Bližší informace získáte na
odboru majetkovém, telefo-
nicky na čísle 596 092 199.

(vach)

Bývalý hotelový dům si 
v minulých dnech prohlédli
budoucí nájemníci. Nové by-
ty navštívila zhruba stovka
zájemců a jejich rodinných
příslušníků, kteří se přihlási-
li do prvního kola licitací. 

»První reakce byly vesměs klad-
né. Většina byla doslova nadšená
a našli se i tací, kteří už dokonce
vyměřovali místnosti a domlou-
vali se na umístění nábytku,« ří-
ká referentka majetkového od-
boru radnice Lenka Vachtarčí-
ková. Prohlídku bytů pomáha-
li koordinovat samotní stavaři,
kteří dům rekonstruují. Licita-
ce probíhaly od 23. do 25. čer-
vence. »Zájemci, kteří se předem
přihlásili do licitací, si mohli ještě
v posledním okamžiku rozmýšlet,
zda chtějí menší anebo větší byt.
K dispozici bylo 86 bytů, převáž-
ně o velikosti 2+1. Vylicitovalo
se 65 bytů, 15 žadatelů o byt se
licitace nezúčastnilo, dalších 5
žadatelů nesplnilo podmínky pro

podání žádosti a byli vyřazeni.
Další kolo bude vyhlášeno v první
polovině srpna, žádosti budeme
přijímat do 31. srpna 2007. Prv-

ní nájemníci se do nových bytů
nastěhují zhruba v listopadu,«
dodává Vachtarčíková.

Lukáš KANIA

Budoucí nájemníci v »hoteláku«
Licitace 
na prodej
nemovitosti

Město Bohumín vyhlašuje
licitační řízení na prodej ob-
jektu čp. 260, ulice 1. máje,
na pozemku parcelní č. 175
a pozemek parcelní č. 175
(zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 263 m2), vše v ka-
tastrálním území Skřečoň.

Licitace se uskuteční 15.8.
2007 v 15 hodin na majetko-
vém odboru MěÚ Bohumín, 
č. dv. 119 v přízemí. Prohlídka
je individuální, na základě te-
lefonické domluvy na čísle
596 092 215. Cena činí dle
znaleckého posudku 1 350 000
korun. Při licitaci je nutno
předložit potvrzení o zaplacení
licitační jistoty ve výši 135 000
korun. Další podrobnosti na
www.mesto-bohumin.cz.

(som)

Licitace 
na pronájem
nemovitostí

Licitace se konají v budově
MěÚ v Bohumíně, č. dveří
119a. Vyvolávací cena je pou-
ze čisté nájemné bez služeb.
Licitační jistinu je nutno u-
hradit před konáním licitace.

● Nebytový prostor na uli-
ci Štefánikově 957, prodejna
autodílů, I. nadzemní podlaží
domu o celkové rozloze 60,60
m2. Cenová zóna B, 600 Kč/
m2/rok. Licitace se koná 22.
srpna ve 14 hodin. Licitační 
jistina 9 090 korun.

● Nebytový prostor na uli-
ci Nádražní 464, prodejna 
elektroinstalačního materiálu
u vlakového nádraží, I. nad-
zemní podlaží o celkové rozlo-
ze 73,07 m2. Cenová zóna A, 
1 000 Kč/m2/rok. Licitace se
koná 22. srpna v 15 hodin. Li-
citační jistina 18 268 korun.

(som)

▲ V dalším kole licitací nabízí modernizovaný dům na Okružní ulici
ještě jedenadvacet bytů. Všechny mají kompletně vybavenou kuchyň 
s elektrickým sporákem a digestoří. Foto: František Krejzek
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Židovský hřbitov poškodili vandalové

▲ Židovský hřbitov byl slavnostně otevřen 1. července. Za čtrnáct dnů ho poničili vandalové... Foto: František Krejzek a Lucie Balcarová

Na začátku července hřbitov
po půlročních opravách slav-
nostně otevřela ostravská ži-
dovská obec a přesně o čtrnáct
dní později jej nemilosrdně
poškodili vandalové. Ti doká-
zali poničit a povalit 25 těž-
kých náhrobků. Židovská obec
škodu zatím vyčíslila na 30 ti-
síc korun. Případ šetří policie
a vandalům hrozí obvinění 
z trestných činů poškozování
cizí věci a výtržnictví. 

»Jsem z toho nesmírně smutná
a velmi se mě to dotklo. Bohumín
nemá žádnou vzpomínku na

zemřelé židovské občany z druhé
světové války a holocaustu a to
byla jedna z mála možností, jak
bohumínským občanům připo-
menout jejich zmizelé sousedy.
Nějakou dobu te� necháme ná-
hrobky ležet, aby
byly mementem
nejen pro ná-
vštěvníky hřbitova, ale i pro ty,
kteří tento čin spáchali, aby si u-
vědomili, co vlastně udělali. Pak
se budeme snažit vrátit náhrobky
na hřbitově do původní podoby.
Finanční pomoc nám přislíbilo 
i město,« uvedla předsedkyně

Židovské obce v Ostravě Jiřina
Garajová.

»Židovské obci jsme přislíbili,
že se opět budeme podílet na od-
stranění škod. Do budoucna pře-
mýšlíme i o umístění bezpečnostní
kamery v této lokalitě. To musíme
ale technicky posoudit. Kamera
by monitorovala hřbitov, ale i je-

ho okolí. Navíc
jsme připraveni
po znovuotev-

ření hřbitova zintenzívnit v jeho
blízkosti hlídky městské policie,«
řekl starosta Petr Vícha.

Na židovském hřbitově 
v Bohumíně se pohřbívalo na-
posledy v první polovině dva-
cátého století. Po druhé světo-

vé válce z něj zůstalo pouze
torzo a hřbitov začal chátrat.
Náhrobní kameny byly poni-
čeny a v nemalé míře bohužel
také rozkradeny. Dochovalo se
jich jen třicet dva. Židovská 
obec je nechala opravit a okolí
hřbitova zvelebila, stálo ji to
téměř 200 tisíc korun. Město
obci na znovuobnovení hřbi-
tova přispělo částkou deset ti-
síc korun. 

»Před rokem 1939 žily v Bo-
humíně čtyři stovky Židů, holo-
caust přežilo jen jedenáct z nich.
Většinou se sem ale již nevrátili 
a o náhrobky se tak neměl kdo
starat,« dodala Garajová. 

Lucie BALCAROVÁ

s talo se

Nedávno zrekonstruovaný židovský hřbitov v Bohumíně se
stal v polovině července terčem útoku vandalů.

Od smrti Jaroslava Očenáška, varha-
níka, sbormistra, hudebního pedagoga
a skladatele, který v roce 1924 přijal u-
prázdněné místo řádného varhaníka 
a ředitele hudebního kůru (regenscho-
riho) farního kostela Narození Panny
Marie ve Starém Bohumíně, uplynulo
19. července čtyřicet let. 

Jaroslav Očenášek se angažoval zároveň
jako dirigent a sbormistr zdejšího Sokola.
Právě zde začal s aktivní literární a hudeb-
ně skladatelskou činností. Jeho básně v ha-
náckém dialektu byly pravidelně uveřej-
ňovány, např. v přerovském Právu lidu. Ve
Starém Bohumíně působil do roku 1927. 

V rukopise Nejmilejší vzpomínky z mládí
můžeme číst: »...Když si pořídil rádio, stala se
stará bohumínská škola (dnes již neexistující
dům čp. 74), kde bydlel, svědkem snad první-
ho příjmu rozhlasového vysílání ve městě.«

Postupem doby, jak to u většiny tehdej-
ších varhaníků bylo dobrým zvykem, se
začal věnovat tvůrčí skladatelské práci.
Stal se autorem čtyř českých mší, sedm-
nácti operet - zpěvoher (např. Birnbaum,
Cestička ke štěstí, Generálka, Krize, Láska
na horách, Neš�astný šafářův dvoreček,
…), četných písní, pochodů (např. Hlavy
vzhůru - ruce k dílu, Kelčským hasičům,
Letu zdar, Zemědělská mládež…) a tanců
(např. Nejhezčí polka…).

Ve farním kostele Narození Panny Ma-
rie ve Starém Bohumíně se v sobotu 29.
září od 16 hodin uskuteční vzpomínkový
koncert ke 40. výročí úmrtí Jaroslava Oče-
náška. Zazní zde Requiem D-moll od W.
A. Mozarta v podání chrámového sboru 
a orchestru Chorus Collegium Odry pod
taktovkou Martina Jakubíka, který má ve
svém repertoáru skladby právě od Jarosla-
va Očenáška. Sóla zazpívají Anna Sokolo-
vá - soprán, Kateřina Jakubíková - alt,
Oldřich Šindler - tenor, Petr Jakubík - bas.
Svou účast přislíbil i jediný syn varhaníka
Jaroslava Očenáška - Jaroslav, který se na-
rodil v Bohumíně. Vstupné bude dobro-
volné. Jan F. TEISTER

Vzpomínka na varhaníka Jaroslava Očenáška 
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Volejte městskou policii ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666 ✆ Volejte městskou policii 

● Paní, která bydlela na Stu-
dentské ulici asi 300 metrů od
sběrného dvoru BM servisu,
vyvezla 30. června při vyklize-
ní bytu části nábytku, 5 pneu-
matik a hodně domovního od-
padu do rekreační oblasti po-
blíž Kališova jezera. Případ byl
postoupen právnímu odboru
MěÚ.

● V Pudlově zadrželi strážní-
ci 4. července dvě osoby s od-
cizenými plechy, které patřily
do majetku města.

● Vietnamský obchodník vy-
hodil 6. července 5 krabic 
s odpadem do Rafinérského
lesíku. Přestupce skládku ukli-
dil a zaplatil blokovou pokutu.

● V sousedním Rychvaldě
odhalila hlídka 11. července

tvůrce černé skládky, který
spolu s pytli s odpadem vyho-
dil i doklady na své jméno. 

● Strážníci téhož dne během
hodiny nalezli ukradené osob-

ní vozidlo, které bylo vráceno
jeho majiteli.

● Hlídka MP zadržela 17.
července na ulici 9. května
trojici pachatelů krádeže i s ka-
nálovým víkem. Víko bylo vrá-
ceno zpět na své místo a troji-
ce putovala do rukou PČR. 

● Osoby hledané policií ne-
měly v červenci v Bohumíně
na růžích ustláno. Jednoho
muže strážníci zadrželi 19. čer-

vence na ulici Šunychelské.
Dalšího hledaného muže, ten-
tokrát z Havířova, zadrželi po-
blíž restaurace v parku. Oba si
převzala PČR.

Maják městské policie
● Cyklohlídka městské poli-

cie zasahovala 20. července ta-
ké při zdravotních potížích
straší paní v Záblatí, která
spadla do příkopu. Muži záko-
na jí poskytli první pomoc 
a přivolali záchrannou službu.

● Přímo na náměstí T. G.
Masaryka se osvědčil kamero-
vý systém města. Dozorčí na
monitoru sledoval dvojici star-
ších manželů, kteří do kufru

auta nasypali několik kbelíků
strusky a přidali i nějaký beto-
nový obrubník. Unavený muž
sedící na lavičce se pak velice
divil, když jej hlídka MP požá-
dala o prokázaní totožnosti.
Materiál pocházel z právě za-
hájené stavby poslední etapy
regenerace náměstí.

● Také 23. července vystu-
povali strážníci v roli zachrán-
ců. Na náměstí Budoucnosti
zahlédli muže, který při nase-
dání na jízdní kolo upadl tak
neš�astně, že si způsobil vážné
poranění hlavy. Strážníci muži
poskytli první pomoc a přivo-
laná záchranka jej převezla do
nemocnice.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Rekordní návštěvy v aquparku

»V pondělí prošlo našimi turni-
kety 1010 a v úterý 1007 lidí.
Takovou návštěvnost ve všední
den v našem aquacentru ještě ne-
pamatujeme. Před pokladnou se
od dopoledne do pozdního odpo-
ledne tvoří fronta lidí čekajících
až někdo odejde, aby mohli být
vpuštěni dovnitř. Stanovenou ka-
pacitu 250 lidí nesmíme překročit
z důvodů hygienických i požár-
ních předpisů,« říká o situaci 
v aquacentru jeho vedoucí
Eduard Kandráč. Dodal, že

pracovníci městské společnos-
ti Bospor, která aquacentrum
provozuje, se snaží dělat maxi-

mum pro spokojenost ná-
vštěvníků. »Přestože čekací do-
by jsou ve dnech, kdy panují tro-
pická vedra delší, lidé jsou trpěli-
ví,« dodal Kandráč. 

Lukáš KANIA

● Provozní doba bazénu pro veřejnost 
během letních prázdnin:

Pondělí až čtvrtek 7 - 22 hodin
Pátek 10 - 22 hodin
Sobota, neděle a svátek 8 - 22 hodin

V pracovní dny pondělí až pátek platí vstupné na bazén
na dobu tří hodin. Plné vstupné činí 60 korun, zlevněné 40
korun. Žádné další slevy neplatí. (red)

Tropická vedra se postarala o nové rekordy návštěvnosti 
v našem aquacentru. V pondělí 16. a v úterý17. července zaví-
tala do areálu pokaždé tisícovka vody chtivých návštěvníků. 

krátce

● Uzavírka ulice 
Svatopluka Čecha 
V době od 25.7. do 30.10. je

úplně uzavřená ulice Sv. Če-
cha od křižovatky s ul. Okruž-
ní (u hotelového domu) až po
nově vybudovanou komunika-
ci Sv. Čecha. Vjezd do části
sídliště je možný pouze z ulice
Čs. armády (od Billy). Probíhá
zde rekonstrukce komunikace,
chodníků, bude zde vybudová-
no více parkovacích stání, 
nová bude také zeleň a veřejné 
osvětlení. Obyvatelé domů,
kolem nichž je komunikace
zcela uzavřena, byli o situaci
informováni dopisem. (sob)

● Povodně 1997 
ve fotografiích
Výstavu fotografií, které za-

půjčili bohumínští občané, mů-
žete spatřit v prostorách rad-
nice. V prvním poschodí jsou
vystavené barevné i černobílé
záběry z několika červenco-
vých dnů roku 1997, které
změnily chod tohoto města.

Mimoto můžete ještě stále
fotodokumentaci doručit na
městský úřad. Fotografie jsou
průběžně doplňovány na we-
bové stránky města, kde si je
můžete prohlédnout v sekci
zpravodajství => fotogalerie.
Kontaktujte Jiřího Rozsypala,
596 092 202. (red)

Foto: František Krejzek
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Licitace pozemků pro výstavbu
rodinných domků 15. srpna nepřehlédněte

● V centru začaly 
poslední úpravy
Na dvou staveništích bude

letos dokončena rekonstruk-
ce centra města, kterou zača-
la v roce 2004 přestavba ná-
městí T. G. Masaryka. Po-
kračovala budováním par-
kovišť na Husově ulici a pře-
stavbou kina. 

V poslední etapě vznikne
dalších jedenáct parkovacích
stání, nový chodník, osvětlení
a objeví se i nová zeleň. Ná-
městí ozdobí Soutok Odry 
s Olší - nová fontána se stéka-
jící vodou. Měla by začít téct 
v říjnu, kdy skončí poslední
práce za 14 milionů korun.
Město na tuto stavbu získalo
státní dotaci 12 milionů korun.

O kousek dál, v místě ně-
kdejších tenisových a volajba-
lových kurtů začíná vyrůstat
další parkovací plocha, kterou
město řeší dopravní situaci 
v centru. (frk)

krátce

1. pozemek p. č. 399/4 - 987
m2 - licitace ve 14.30 hodin 

2. pozemek p. č. 399/3 -
997 m2 - licitace v 15 hodin

3. pozemek p. č. 399/2 -
983 m2 - licitace v 15.30 hodin 

4. pozemek p. č. 399/5 -
1311 m2 - licitace v 16 hodin

5. pozemek p. č. 389/3 -
1266 m2 - licitace v 16.30 ho-
din.

6. pozemek p. č. 389/2 -
1249 m2 - licitace v 17 hodin

Pozemky se nachází na ulici
Dělnická a Zátiší v Bohumíně
Skřečoni. Minimální vyvolá-
vací cena je 220 korun za 
1 m2. Náklady spojené s pro-

dejem představují zdruba 30
tisíc korun.

■ Při licitaci je nutno 
předložit:

1. potvrzení o zaplacení licitač-
ní jistiny ve výši 20 000 korun
(jednotná výše licitační jistiny);

2. kupující - fyzická osoba -
občanský průkaz, v případě
manželů od obou manželů;

- právnická osoba - výpis 
z obchodního rejstříku (úřed-
ně ověřená fotokopie);

3. obálku s nabídkovou cenou;
4. úředně ověřenou plnou

moc v případě, že se licitace 
účastní pověřená osoba.

■ Upozornění:
Licitační jistinu je nutno 

uhradit na č. účtu 6015-
1721638359/0800, var. symbol
1003 u ČS, a. s. Karviná, po-
bočka Bohumín. 

■ Podmínky prodeje 
pozemků: 
- uhrazení licitační jistiny

před konáním licitace;
- úhrada kupní ceny při pod-

pisu smlouvy o budoucí kupní
smlouvě;

- uzavření smlouvy o budou-
cí kupní smlouvě na dobu do
předložení platného stavební-
ho povolení nebo ohlášení
stavby dle § 104 stavebního
zákona, maximálně do 2 let od
podpisu smlouvy o budoucí
kupní smlouvě pod sankcí 50
tisíc korun;

- po nabytí právní moci sta-
vebního povolení nebo sou-

hlasu s ohlášením stavby bude
uzavřena kupní smlouva s pro-
vedením vkladu do katastru
nemovitostí; 

- vydání kolaudačního sou-
hlasu nebo vydání oznámení 
o užívání stavby maximálně do
5 let od nabytí právních účin-
ků kupní smlouvy pod sankcí
200 000 korun.

■ Informace:

Veškeré informace o prodeji
pozemků a průběhu licitační-
ho řízení vám podá vedoucí
oddělení pozemků Jana Holes-
zová, odbor majetkový MěÚ
Bohumín, č. dv. 122 v přízemí
nebo telefonicky na tel. čísle
596 092 228, e-mail: holeszo-
va.jana@mubo.cz.

Jana HOLESZOVÁ, 
odbor majetkový

Město Bohumín vyhlašuje licitaci na prodej šesti pozem-
ků pro výstavbu rodinných domků v Bohumíně Skřečoni.
Licitace pozemků se uskuteční 15. srpna od 14.30 do 17 hodin
na majetkovém odboru MěÚ Bohumín, č. dv.122 v přízemí.

Sbírka trvala celý školní rok
a zúčastnit se mohli všichni
žáci, rodiče i zaměstnanci ško-
ly. Dětem se podařilo nasbírat
čtyři krabice plné plyšových
hraček, robotů, autíček, bate-
riových klavírků, panenek, ob-
lečení a nábytku pro panenky.
Tyto hračky byly zaslány do
dětského domova v Ostravě.
V budoucnu bychom chtěli u-
spořádat další podobné akce.
Všem dětem přejeme, aby se
jim hračky líbily a měly z nich
radost.

Barbora SERAFÍNOVÁ, 
vychovatelka

Děti poslaly hračky opuštěným dětem
Žáci ze školní družiny při Masarykově základní škole letos

uspořádali sbírku hraček pro děti z dětského domova. 

Další svoz nebezpečných odpadů 
Připomínáme všem občanům, že v sobotu 4. srpna pro-

běhne svoz nebezpečné složky komunálního odpadu a vy-
řazeného elektrozařízení. Pojízdná sběrna bude přistavena
na určených stanovištích ve stanovených časech podle stálého
harmonogramu (viz odpadový kalendář města na rok 2007).
Další termíny svozu jsou stanoveny na soboty 15. září a 3. listo-
padu. Případné dotazy zodpoví a informace sdělí pracovník
odboru životního prostředí a služeb, tel. 596 092 154. (plu)

● Knížka pro těhulky
Ve všech dobrých knihku-

pectvích si můžete koupit kníž-
ku Ludmily Sikorové »Cvičení
a pohybové aktivity v těhoten-
ství« . Autorka vede laktační
poradnu a cvičení pro těhotné
v rodinném centru Slůně. (red)

novinky

Foto: archiv školy
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Bohumín bude mít novou cisternu
Jedna ze stařičkých ciste-

ren našich dobrovolných ha-
sičů v bude nahrazena no-
vou moderní cisternou. 

Pro jednotku požární ochra-
ny kategorie III ve Starém Bo-
humíně bude do konce října
připravena účelová nástavba 
s příslušenstvím na podvozku
Renault Midlum 220.14. 4x4.
Cisternová automobilová stří-
kačka o hmotnosti 14 tun po-
nese nádrž o objemu 2500 lit-
rů a bude vybavena mimo jiné
lanovým vyproš�ovacím navi-
jákem tažné síly nad 54 kN 
a osvětlovacím stožárem o výš-
ce nejméně 5 metrů od země 
s vysouváním a výkonem 2 x
1000 W. Kabina osádky bude
vybavena šesti sedadly a čtyř-
mi dýchacími přístroji Saturn,
další dva dýchací přístroje bu-
dou uloženy v účelové nástav-

bě. Vozidlo má šest rychlost-
ních převodů vpřed a jeden
vzad a dosáhne nejvyšší rych-
losti 90 km/hod. 

Přestože cisterna bude vyro-
bena v polské Bielsko-Biale,
dodavatel i výrobce garantují
shodu vozidla jak s technický-
mi požadavky na provoz 
na pozemních komunikacích 

v České republice, tak s tech-
nickými požadavky na požární
techniku dle příslušných před-
pisů. 

Vozidlo vyjde na 4,6 milio-
nu korun, dvoumilionovou
dotaci poskytl městu Bohumín
Moravskoslezský kraj. 

Lumír MACURA,
vedoucí odboru organizačního

Ve dnech 25. až 27. června jsme my, studen-
ti 3. A Gymnázia Františka Živného, navštívili
Prahu a díky senátorovi Petru Víchovi jsme si
mohli prohlédnout také Senát Parlamentu
České republiky. Byli jsme překvapeni jak his-
torickými prostorami, tak i vlastním jednacím
sálem, kde jsme našli i jeho senátorské místo.

Dva pracovníci Senátu se o nás perfektně
postarali. Dostali jsme nejen podrobný vý-
klad, ale i informační materiály, které se nám

budou určitě hodit při přípravě k maturitě. 
A oběd byl prostě super.

Návštěva Senátu byla jedním z nejzajíma-
vějších bodů naší návštěvy Prahy i proto, že ne
každý se do těchto prostor běžně dostane. 
A my se budeme moci před ostatními chlubit,
že jsme viděli více než jiní.

Ještě jednou vám, pane senátore, děkujeme
a budeme rádi vzpomínat.

Jan BARBULÁK, starosta třídy 3. A

Děkujeme za umožnění návštěvy Senátu

Demonstrují bez oddechu počínaje
Okem číslo 9 z 10. května, ve kterém vyzý-
vají k účasti na celostátní demonstraci
»Ne základnám USA v ČR!« Totéž ústy
svého předsedy opakují i o čtrnáct dní po-
zději v čísle 10, zatímco 7. června už sou-
druh Strnad hrdě hlásá, že byl 26. května
v Praze na demonstraci odpůrců proti zá-
kladnám USA. Do detailu pak popisuje,
co tam kdo řekl, jaká byla hesla, kam kdo
šel. Svaté nadšení z protiradarové demon-
strace mu vydrželo až do Oka číslo 12. 
A aby se, nedej bože, nepřerušila plynu-
lost demonstrování, hned v tomtéž čísle
vyzývá občany Bohumína k účasti na další

demonstraci, tentokrát proti vládnímu
návrhu reformy financí. O jejím průběhu
pak za tepla informuje v čísle 13 pod titul-
kem Zastavte »škrtformu« veřejných fi-
nancí. Zase používá osvědčeného »kopy-

ta«: co se Václaváku říkalo, kdo komu co
vzkázal, dokonce i jaké bylo počasí. Nějak
ale pozapomněl do všech těch popisů a ci-
tací vpašovat alespoň náznak vlastního
názoru na celou věc, což by se od přestavi-
tele městské organizace v městských novi-
nách dalo celkem oprávněně očekávat. 

Soudruzi, dodemonstrovat a rozchod!

názor

Nevím jak koho, ale mne už to tříměsíč-
ní permanentní demonstrování v bohu-
mínských městských novinách, potažmo
na Václaváku, nějak zmáhá. Je léto, čas
dovolených, klídku a pohody. A tak pro-
sím, soudruhu Strnade, dodemonstrujte
už konečně a rozejděte se. Třeba k nějaké
pořádné práci pro toto město a jeho obča-
ny. A zkuste pak pro změnu na vymezené
půlstraně novin informovat třeba o plnění
svých slibů daných voličům. Má pamě� už
je sice občas děravá, ale snad se nepletu,
když řeknu, že o permanentních výzvách 
k demonstracím ve vašem volebním pro-
gramu jaksi řeč nebyla, nebo snad ano? Jak
že to vlastně zněl titulek vašich dvou člán-
ků? Odejděte, škody už jste nadělali dost!?

Mirka HRBÁČOVÁ

Tak jsem prolistovala pár »Očí« zpět a potvrdila si své podezření: soudruzi se nám
na stránkách městských novin nějak rozdemonstrovali. 

Knihovna
rozšiřuje 
své služby 

Čtenáři si už nemusí lámat
hlavu nad tím, kdy mají vrá-
tit vypůjčené knihy. Knihov-
na přichází s novinkou, kte-
rá spočívá v zasílání infor-
mačního e-mailu. Ten obsa-
huje upozornění, že čtenáři
končí výpůjční doba svazků,
které si před časem v kni-
hovně vybral.

»Touto službou vycházíme vstříc
našim čtenářům, kteří nemají čas
sledovat, zda jim už termín vypr-
šel nebo ještě mají nějakou rezer-
vu. Stačí, když čtenář při návště-
vě knihovny nahlásí svou e-mai-
lovou adresu. Vždy tři dny před
vypršením termínu ho budeme
informovat o konci výpůjční lhů-
ty,« řekla Jana Leparová z kni-
hovny K3. 

Další novinkou je bezdráto-
vé připojení internetu pro-
střednictvím služby Wi-Fi.
»Signál můžete zachytit v celé
budově ústřední knihovny v No-
vém Bohumíně a jejím bezpro-
středním okolí,« doplnila Jana
Leparová. Příjem internetu
prostřednictvím Wi-Fi je bez-
platný. Zájem o tuto službu
návštěvník pouze oznámí kni-
hovnicím.

Lukáš KANIA

Ilustrační foto
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Novou výrobní linku za
500 milionů korun otevřeli
koncem června v bohumín-
ském závodě Rockwool. Mo-
dernizace zastaralé techniky
trvala pouhé dva měsíce. 

Nové zařízení a technologie
přinese podniku vyšší výrobní
kapacitu a kvalitnější i nové
produkty. Kvůli modernizova-
né lince dojde v podniku, kte-
rý zaměstnává přes 200 lidí, 
k nárůstu o dalších 10 zaměst-
nanců.

»Jsme rádi, že se zlepšila ko-
munikace Rockwoolu s okolím 
i s občany. Oceňujeme také, že
firma kladně přistupuje k životní-
mu prostředí. Spolu s ŽDB, Bo-
natransem, Bochemií a Bekaer-
tem patří do pětice největších
podniků v Bohumíně, díky kte-
rým máme o 4 procenta nižší ne-
zaměstnanost (11 procent - 
pozn. red.), než je průměr v kar-
vinském okrese. Kdyby byl Bohu-
mín ostrovem, kde by pracovali
jen místní občané, a kdyby zde
byli jen ti, kteří chtějí pracovat,

tak bychom ve městě neměli ne-
zaměstnané,« řekl při otevření
nové linky starosta Petr Vícha. 

V Bohumíně působí společ-
nost Rockwool od roku 1998,
kdy převzala tehdejší továrnu
Prefizol. 

Největší světový výrobce i-
zolačních systémů za tu dobu
investoval do modernizace bo-
humínské továrny přes miliar-
du korun. Značnou část při-
tom věnovala společnost do o-
chrany životního prostředí.

Ročně to dělá asi 30 procent
objemu investic. V dalších le-
tech připravuje firma další no-
vé investice, které se zaměří
na snížení zátěže pro nejbližší
okolí továrny.

Lucie BALCAROVÁ

V Rockwoolu stále modernizují

»V celé Evropě byl v letošním
prvním pololetí kvůli klimatickým
podmínkám (nadprůměrné teplo)
výrazný pokles poptávky proti ro-
ku 2006, který byl rokem zcela
výjimečným. Nyní navíc bojuje-
me s legislativními požadavky zá-
padních trhů - přizpůsobujeme se

požadavkům nejen legislativním,
ale i požadavkům souvisejícím 
s poskytováním dotací v zemích
Evropské unie. Kotel totiž musí
splňovat přísné parametry, které
jsou podmínkou pro poskytnutí
dotace na kotel či palivo,« říká
ředitel závodu Roman Boczek

s tím, že kvůli posílení situace
na trhu nejen v České republice,
ale i Evropě závod tento měsíc
uvede na trh dva nové typy
automatických kotlů - Viadrus
Ekoret (litinový automatický
kotel na hnědé, černé uhlí 
a peletky) a Viadrus Duo - liti-
nový, tzv. dvoutopeniš�ový ko-
tel (s možností volby automa-
tického nebo ručního režimu -
na černé, hnědé uhlí, peletky,
koks a dřevo). (žel)

Viadrus zopakoval loňský rekord
Závod topenářské techniky Viadrus zopakoval loňské re-

kordní pololetní výsledky. Tržby závodu za šest měsíců letoš-
ního roku dosáhly 617,5 milionu korun, což je srovnatelná
hodnota se stejným obdobím roku předchozího. 

Úřad práce v Karviné v rámci mimořádné
akce hodlá zaměstnavatelům, kteří zřídí nová
společensky účelná pracovní místa, poskyt-
nout finanční příspěvek (dotaci) na pořízení
majetku ve výši až 80 000 korun na 1 pracov-
ní místo.

V rámci této mimořádné akce vyhlašuje ÚP 
v Karviné výběrové řízení. Mohou se ho zúčast-
nit ti zaměstnavatelé, kteří podají žádost o po-

skytnutí finančních prostředků v rámci APZ,
nejlépe osobně v termínu do 31. srpna. Žádosti
je možno podat na Úřadu práce v Karviné, kde
získáte také další informace. Po výše uvedeném
termínu nebudou další žádosti v rámci této akce
přijímány. Na webových stránkách Úřadu práce
Karviná /portal.mpsv.cz/sz/local/ka_info získáte
bližší informace.

Jiří MONTAG, ředitel Úřadu práce v Karviné

Mimořádná akce pro zaměstnavatele

K3 Bohumín, 
příspěvková organizace

hledá

Vedoucího sekce 
kultury a kina

POŽADUJEME: dobré
komunikační schopnosti,
kreativitu, orientaci 
v oblasti kultury, 
manažerské schopnosti,
VŠ vzdělání výhodou.

NABÍZÍME: stabilitu
městské příspěvkové 
organizace a zajímavou
práci v dynamickém 
kolektivu.

Přihlášky a strukturova-
né životopisy s telefonním 
a e-mailovým spojením
zasílejte do 15. srpna na
adresu 

K3 Bohumín, 
Studentská 781, 

735 81 Bohumín 
nebo na e-mail

k3@k3bohumin.cz

Foto: Lucie Balcarová
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Od skokana hnědého a sko-
kana ostronosého se liší někte-
rými znaky a tělesnými rozmě-
ry. Především má velký ušní
bubínek umístěný blízko oka.
Dále má smetanově bílé až na-
žloutlé břicho bez tmavých
skvrn, narůžovělé končetiny 
a na spodní straně chodidel
nápadně vystouplé tzv. subar-
tikulární hrbolky. Nejvíce jsou
na skokanu štíhlém nápadné
dlouhé končetiny. Běžně se

Skokan štíhlý (Rana dalmatina)
Tento druh skokana pro velkou podobnost s příbuznými

druhy uniká pozornosti. Na Bohumínsku jsem ho zjistil tepr-
ve před několika lety díky charakteristickému hlasu. Loni
jsem nalezl v tůni po velké vodě snůšku a teprve letos jsem
chytil dospělého samce. Zatím byl zjištěn pouze ve Starém Bo-
humíně a Šunychlu.

Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (11)

pohybuje skoky dlouhými 60-
80 cm, v nebezpečí ale uniká
skoky dlouhými 2 až 3 metry.
Byl zaznamenán případ, kdy
chycený jedinec při úniku ze
zajetí přeskočil osobní auto-
mobil skokem dlouhým více
než 4 metry.

Skokan štíhlý se vyskytuje 
v povodí řek a potoků hlavně
nižších poloh, v Beskydech
jsem nalezl nejvyšší místo roz-
množování v nadmořské výšce

▲ Dospělý sameček skokana štíhlého. Foto: Jaromír Šuhaj

500 metrů. Hlas samců připo-
míná zvuk, který vydává po-
klička roztočená na zemi. Cho-
máče vajíček připevňuje sami-
ce k vodním rostlinám a po
nabobtnání jsou pak snůšky
na vodní hladině jakoby pro�a-
ty stéblem. Živí se hmyzem,
slimáky a pavouky. Zimuje ve
vodě i na souši, na jaře se z na-
šich žab objevuje nejdříve. Svá
zimoviště opouští obvykle v ú-
noru a v březnu, někdy až v po-
lovině dubna. V některých le-
tech se první snůšky objevují
už v lednu nebo dokonce v pro-
sinci.

Při letošní předjarní návště-
vě přírodní památky Hraniční
meandry Odry 13. března jsme
nalezli na cestě u Kališoku ve
vyjetých kolejích dva shluky
vajíček. Podle toho, že byly od
sebe vzdáleny více než metr
bylo hned jasné, že se jedná
právě o tohoto našeho nej-
vzácnějšího hnědého skokana.
Na rozdíl od ostatních druhů
samečkové totiž obhajují teri-
torium, takže lze najít pouze
jednotlivé snůšky. Výjimku
tvoří snůšky druhé samice se
stejným samcem. Sameček le-
žel na dně mělké louže nedale-
ko, takže za chvíli jsme ho již
mohli vyfotit. Je to první zdo-
kumentovaný výskyt skokana
štíhlého v Bohumíně.

Jiří ŠUHAJ

Od té doby prostřednictvím
dárců z celé České republiky
umožňuje vybraným dětem
získat vzdělání, aniž by musely
opustit vlastní rodinné a kul-
turní zázemí. Záměrem je také
zvýšit obecné povědomí chu-
dých národů o důležitosti vzdě-
lání pro další vývoj člověka 
a růst jeho osobnosti. Za roční
částku 5 tisíc korun získá dítě
školné, školní pomůcky, uni-
formu a základní zdravotní pé-

či. Adoptivním rodičem se
může stát nejen jednotlivec,
ale i rodina, skupina přátel,
třída, škola, firma.

Kolektiv maminek a žen 
z centra Bobeš v květnu adop-
toval indickou holčičku Jyothi
(7 let). Pro naše děti je školní
docházka samozřejmostí, ale
indické děti si na ni musí těžce
vydělávat manuální prací.

V květnu jsme z vybraných
peněz malé Jyothi poslali prv-

ní splátku ve výši 1250 korun.
Chtěli bychom tímto všem
maminkám, které prostřednic-
tvím naší organizace na hol-
čičku přispívají, moc poděko-
vat. Měsíční příspěvek činí 
40 korun na jednu maminku.
A i když se to nezdá, tak  právě
tato částka může malé Jyothi
velmi pomoci.

Pokud ani vám není lhostej-
ný život chudých dětí v Indii 
a rádi byste se zapojili do naše-
ho sponzorského programu,
stačí kontaktovat naši organi-
zaci (telefon 604 800 100).

Petra KALICHOVÁ

Bobeš adoptoval na dálku indické dítě
V letošním roce se naše organizace Centrum mladé rodiny

Bobeš rozhodla zúčastnit projektu Adopce na dálku. Charita
Praha založila tento projekt v roce 1993. 

Poděkování
Srdečně děkuji za gratu-

lace k mým narozeninám
všem občanům, kteří na
mne při setkáních na ulici
nezapomněli a popřáli mi
zdraví do dalších let. Moc
mne to potěšilo. Mám je
ze srdce ráda a přeji všem
zejména pevné zdraví.

Mária MIADIKOVÁ

Součástí bezpečného užívá-
ní zemního plynu jsou pravi-
delné revize plynových zaříze-
ní. Povinnost provádění pravi-
delných revizí vyplývá z vy-
hlášky Českého úřadu bezpeč-
nosti práce a Českého báňské-
ho úřadu č. 21/1979 Sb., ve
znění vyhlášky č. 554/1990 Sb.
a vyhlášky č. 85/1978 Sb. 

Výjimku z tohoto nařízení
mají pouze ta plynová zařízení,
která jsou v osobním užívání
uživatelů bytů a místnosti ne-
sloužící k bydlení - zde není
povinnost provádění revizí dá-
na zákonem. Ale i tak je uživa-
tel bytu za bezpečný provoz,
kontrolu a údržbu plynového
zařízení ve svém bytě plně od-
povědný. V případě, že dojde
ke změně uživatele bytu, měl
by před předáním bytu zajistit
majitel bytu provedení revize
plynového zařízení.

Majitel objektu odpovídá za
pravidelné provádění revizí
celého domovního plynovodu
(s výjimkou bytových instalací
a plynospotřebičů). Revizi je
nutno každé tři roky opakovat.
Revizní technik vystaví zprávu
o revizi, ve které musí být uve-
deny všechny zjištěné závady 
s termínem k jejich odstraně-
ní. Závěrem revizní zprávy
musí být jednoznačně konsta-
továno, zda je zařízení schop-
no bezpečného provozu, či ne.
V případě že ne, nesmí být 
zařízení provozováno, pokud
nejsou všechny závady odstra-
něny a není provedena nová
revize s kladným výsledkem.

Doporučujeme provádět pra-
videlné kontroly a posouzení
stavu plynových zařízení od-
borně vzdělanými pracovníky 
i u bytů v osobním vlastnictví.

Severomoravská 
plynárenská, a. s.

Revize plynových
zařízení
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Podobně jako vloni se Léto-
kruhy opět uskuteční v areálu
parku Petra Bezruče v pro-
stranství za letním kinem. Tady
vyroste hlavní dominanta, kte-
rou se stane lo� bláznů. Na
scéně se rovněž objeví vodní 
labyrint, maják, pustý ostrov 
a nejrůznější makety ryb a moř-
ských živočichů. 

»Každý z nás je tak trochu blá-
zen, chcete-li snílek. Rozhodli jsme
se, že na letošních Léto-kruzích 
uspořádáme takové malé setkání
všech bláznů, kteří umí tvořit, zpí-

vat, tancovat, oslavovat a bavit se.
Chceme se společně zamyslet nad
životem na jedné lodi a nad svě-
tem, jaký by měl být. V parku si
postavíme léto-kružní lo�, na kte-
ré společně poplují děti z tvůrčích
dílniček, účinkující, organizátoři 
i samotní návštěvníci festivalu,«
říká o letošním motivu Léto-
kruhů předsedkyně pořádající-
ho občanského sdružení Ma-
ryška Kamila Smigová.

»Naše společné sny a radost 
v nich ukrytá. To je to, co tvoří ko-
řeny naší budoucnosti. Přij�te 

s námi malovat čisté moře v tichu
pustého ostrova, přij�te napsat
svůj vzkaz do lahve pro ty, kteří ho
možná jednou budou potřebovat.
Přij�te si vyrobit malou bláznivou
lodičku nebo šaškovský klobouk
proti sluníčku. Vždy� v každém 
z nás je kus moudrého blázna, co 
v srdci má duhovou rolničku,«
vzkazuje návštěvníkům festiva-
lu jedna z jeho organizátorek
Kamila Tjokordová. Pod jejím
vedením se budou po celý tý-
den například scházet děti 
z prožitkové dílničky Duhových

bojovníků, kteří budou vyrábět
Noemovu Archu a šaškovské
masky ze sádry.

V nabídce dalších dílniček,
ve kterých si budou moci ná-
vštěvníci sami vyzkoušet svou
zručnost, se objeví kloboučnic-
ký salón, drátkování, keramika,
malování na textil, voňavé pol-
štářky nebo práce s pedigem. 

V dílničkách budou během
Léto-kruhů vznikat dílka, která
si mohou návštěvníci sebou od-
nést domů nebo ponechat na
festivalu a zapojit se tak do sou-
těže o nejbláznivější výtvor.
Tvůrčí dílny začnou denně ve
14 a skončí v 17 hodin. 

Čas mezi osmnáctou a deva-
tenáctou hodinou pak vyplní
»henování«, kdy si budete mo-

Léto-kruhy nabídnou místo v lo
Dva týdny zbývají do okamžiku, kdy se rozběhne sedmý roč-

ník multižánrového festivalu Léto-kruhy. Ten letos poskytne 
týdenní azyl pro všechny »blázny« v pozitivním slova smyslu,
protože Léto-kruhy 2007 nesou podtitul Loď bláznů. Festival
začíná v sobotu 18. srpna a potrvá do následující soboty 25. srpna.

● Po titulu Mistr České republiky
v devítiboji máš dvě medaile také
z žákovské olympiády. Jak těžké
byly závody na vrcholné úrovni?
Rozhodně těžší, než na re-

publikovém mistrovství, proto-
že každý musel projít kvalifikací
a splnit limit. Probíhala den
předtím. Ve výšce bylo nutno
překonat 175 centimetrů. Finá-
le začalo již v devět hodin ráno,
vstávat jsem musel v šest. Po-
třebuji k dobrému výkonu 
alespoň tři hodiny na přípravu.

● Měl jsi šanci dosáhnout 
na zlato?
Hodně velkou. V dálce jsem

prohrál jen o 14 centimetrů.
Ještě větší smůlu jsem měl ve
výšce, i když jsem si zlepšil svůj
osobní rekord. Na poslední po-
kus soutěže jsem skákal »zla-
tou« výšku 186, celou jsem ji
»prolezl«, ale patami jsem se 
o la�ku jemně otřel a ona spad-
la. No, ale nemusí se pokaždé
vyhrávat.
● Co se ti z těch pěti dnů, 

které jste strávili na olympiádě,
nejvíce líbilo?
Holky z Liberce (smích).

Všude jsme měli bezplatný pří-
stup, na městskou dopravu, do
zoologické zahrady, na bazén,
stačilo jen ukázat průkazku 
olympiády. Organizace byla
perfektní, dobré jídlo, hezká
sportoviště. 
● Navázal jsi nějaké kontakty pro

svou budoucí sportovní kariéru?

Rád bych se jednou zúčastnil olympijs
Nejúspěšnějším atletem Moravskoslezského kraje na

Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže České republiky
2007 v Ústí nad Labem se stal bohumínský Ladislav Svobo-
da. Získal ve dvou disciplínách dvě stříbrné medaile. Letos 
ukončil docházku do Základní školy na ulici Čs. armády, kde
byl zároveň jedním z nejlepších žáků. 

Potkal jsem se tam s učitelem
gymnázia, do kterého po prázd-
ninách nastoupím. Říkal, že se
už těší, až mě bude učit. Nevě-
děl, co mluví (smích). 

● Takže u sportu zůstaneš 
i po skončení základní školy?
Jestli dostanu dobré trenéry,

tak se na to, čemu se takovou
dobu věnuji, určitě nevykašlu.

▲ Osobním rekordem 626 cm si Ladislav Svoboda doskočil v dálce pro
stříbrnou medaili na Olympiádě dětí a mládeže. Foto: František Krejzek
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(Dokončení ze str. 1)

Ve druhé etapě (září 2007) bu-
de uzavřena část ulice Štefánikovy
a celá ulice 9. května ve směru od
Tipsportu do centra města. Ob-
jízdná trasa bude vedena od nád-
raží ČD, kolem tržnice, po ulici
Nádražní ve směru k areálu bývalé
Benziny. Doprava po ulici Štefáni-
kově bude možná pouze ve směru
k BILLE, a to po části již vybudo-
vané okružní křižovatky. Provoz
na ulici 9. května (od prodejny
BILLA) směrem na železárenský
most bude v této části obousměrný
a tento směr bude označen jako
hlavní silnice. 

Třetí etapa výstavby (září - ří-
jen 2007) bude probíhat na části
ulic Bezručovy a 9. května (u Bil-
ly). Vzhledem k šířce jízdních pru-
hů na již postavených částech kru-
hové křižovatky bude doprava ve-
dena jednosměrně a bude řízena
semafory. Pro lepší průjezdnost na
ulici 9. května bude postavena
provizorní panelová vozovka. Bu-
de zachován střídavý obousměrný
provoz ze všech ulic, mimo výjezd
z ulice 9. května od centra na žele-
zárenský most. 

Čtvrtá etapa (říjen 2007) bude
obsahovat dokončení cyklistické
stezky a chodníku v místě provi-
zorní panelové vozovky a výstavbu
chodníku ze železárenského mostu
ve směru ke křižovatce. Provoz 
v této etapě bude probíhat po již
vybudované kruhové křižovatce,
průjezdnost bude zachována ve
všech směrech. 

Výstavbou kruhové křižovatky 
u Billy bude dokončena další vý-
znamná dopravní stavba ve městě,
po které bude následovat výstavba
skřečoňského mostu, podjezdu
tratě ČD na ulici Drátovenské 
v Pudlově a stavba dálnice D47
včetně přivaděče I/67 na skřečoň-
ský most. Realizací těchto velkých
dopravních staveb dojde k největ-
ším změnám v dopravní situaci ve
městě od doby výstavby železnice.
Stojí za to být u toho.

Jan PRZECZEK, odbor stavební

Do čtyř měsíců vyroste v centru 
první kruhový objezd invest ice

odi bláznů
ci nechat namalovat námořnic-
ké tetování, které časem přiro-
zenou cestou zmizí, nebo se
zdobení henou s námi naučíte.

Pořadatelé největší multižán-
rové akce v Bohumíně si pro le-
tošní ročník připravili novinku
v podobě speciální festivalové
měny. Účastníci tvůrčích dílen
a festivalu budou mít k dispozi-
ci takzvané Bla�áky, za které si
koupí služby v dílničkách nebo
suroviny pro výrobky. »Bla�áky
budou k dispozici ve speciální smě-
nárně. Vymýšlíme ale i další bláz-
nivé způsoby, jak se návštěvníci
budou moci k Bla�ákům dostat,«
prozradila zákulisí festivalu 
Táňa Kaizarová z občanského
sdružení Maryška.

(Pokračování na str. 13)

ských her 
● Jaké disciplíně se chceš 

v budoucnu věnovat?
Pokud neporostu, mám prý

velmi dobré předpoklady na
400 metrů překážek. Jestli nao-
pak vyrostu a zesílím, je jasný
desetiboj.
● Co bude následovat v nejbližších

týdnech?
Od srpna začnu asi trénovat

ve Vítkovicích, ale soutěžit bu-
du za Bohumín. Na jaře by se
mohlo jednat o přestupu. Ze
sportovních soutěží to bude ně-
kolik závodů během prázdnin 
a 14. září Mistrovství České re-
publiky v atletice v Břeclavi.
Když se bude dařit i tady, pak
budu reprezentovat Českou re-
publiku na mezinárodních zá-
vodech v Hodoníně o týden po-
zději.
● Co je tvým tajným přáním?

Zúčastnit se jednou jako
sportovec olympijských her.
● Co vzkážeš klukům a holkám,

kteří tě chtějí následovat?
Trénujte, stojí to zato. A tre-

nérům panu Hasníkovi, Vese-
lému, ale i Jirkovi Salamonovi,
který je te� v Olomouci, chci
poděkovat za vedení i sponzo-
ring. 

Připravil František KREJZEK

2. etapa: září 2007

3. etapa: září - říjen 2007

4. etapa: říjen 2007

ul. 9. května

výstavba

výstavba

výstavba
výstavba

ul. 9. května uzavřena

ul. 9. května 

ul. 9. května 

ul. 9. května

ul. Bezručova

ul. Bezručova

ul. Štefánikova
ul. Štefánikova

ul. Štefánikova

ul. Bezručova

ul. 9. května
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»Memoriál Aloise Škuty« už potřetí
Dobrovolní hasiči ze Zá-

blatí uspořádali 21. července
již třetí ročník »Memoriálu
Aloise Škuty« v hasičském
sportu. Tuto již tradiční akci
pořádají hasiči ve spolupráci
s rodinou Věry Tvardkové,
dcerou Aloise Škuty, zaslou-
žilého hasiče a funkcionáře 
hasičského sboru.

Na hřišti TJ Slovan Záblatí
se sešlo celkem 14 družstev 
z městských částí Bohumína 
a okolních obcí. Letošní roč-
ník získal mezinárodní punc
historicky prvním startem na-
šich kolegů - dobrovolných ha-
sičů ze Zablocie v Polsku. 

Všechna soutěžící družstva
předvedla své více či méně kva-
litní výkony, o konečném po-
řadí rozhodovala však i trocha
smůly či špetka štěstí, kterého
je ve sportu vždy třeba.

V hlavní kategorii zvítězilo
družstvo z Dolních Marklovic
před hasiči z Doubravy a do-
mácím družstvem ze Záblatí.
V kategorii »veteránů«, hasičů
nad 35 let, skončili domácí
třetí, lepším časem se na dru-
hém místě umístili zkušení ha-
siči ze Šunychlu. A kdo byl
nejlepší? Podle hesla »přijeli,
viděli, zvítězili« naši kolegové

z Polska. Oplatili tak domácím
jejich úspěch před třemi týdny
na závodech v polském Zablo-
cie, kde skončili druzí. 

Po ukončení soutěží delega-
ce SDH Záblatí spolu s rodi-
nou Věry Tvardkové položila
kytici na hrob Aloise Škuty. 

Krásné poháry pro ty nej-
lepší spolu s věcnými cenami

jako soudkem piva či lahví
šampaňského určitě potěšily.
No a pak již probíhalo příjem-
né posezení diváků i soutěží-
cích ve venkovním areálu so-
kolovny se studeným pivem,
grilovanými pochoutkami i dal-
ším občerstvením. 

Že se letošní ročník »Memo-
riálu« vydařil, o tom svědčí 

i fakt, že se nikomu, ani hos-
tům z Polska, nechtělo domů 
a dobrá zábava vydržela až do
nočních hodin. 

A tak děkujeme všem účast-
níkům i divákům za hojnou ú-
čast a již se těšíme na příští
ročník v červenci 2008.

Jiří MISIOŘ

▲ Pořádající družstvo záblatských hasičů skončilo v soutěži na třetím místě. Foto: Jiří Misioř

Turnaje se zúčastnilo jede-
náct družstev z bohumínských
podniků (sponzorů gymnázia)
a volejbalových přátel Vladi-
míra Pekary z Petřvaldu. Pří-
tomna byla i manželka zemře-
lého ředitele Jana Pekarová.

Putovní pohár získalo druž-
stvo složené z učitelů základ-
ních škol a studentů gymná-
zia, 2. místo vybojoval tým AZ
FIN, 3. místo obsadilo druž-
stvo ROCKWOOL, na 4. mís-
tě skončili hráči Petřvaldu
»mladíci«.

Za bezchybné řízení zápasů
patří poděkování zkušeným
rozhodčím J. Dluhošovi, F. Ko-
čendovi a začínajícímu F. Polo-
kovi.

Touto cestou chci poděko-
vat také sponzorům, kteří po-
mohli zajistit občerstvení. Jsou
to Vlastík Drápela, Zdeněk
Michalík - Rychvaldská pekár-
na, Zdeněk Schneider, s. r. o. 
a »mladíci« z Petřvaldu.

D. BAJNAROVÁ, 
Gymnázium Františka Živného

Turnaj družstev v odbíjené 
V. ročník Memoriálu Vladimíra Pekary 

Memoriál Vladimíra Pekary, bývalého ředitele Gymnázia
Františka Živného (1994 - 2003) v odbíjené proběhl před 
ukončením školního roku na Oranžovém hřišti Na Kuželně.
Byl to již pátý ročník. 

Muži, včetně fanoušků, se
zúčastnili tradičního turnaje
obcí Záblatí. XVII. ročník po-
řádal Sokol Záblatí u Pracha-
tic. Vítězem se stal Družstev-
ník Zablatie ze Slovenska a na-
ši chlapci skončili tradičně
druzí. Další ročník se koná 
v obci Zablocie v Polsku.

V sobotu 14. července uspo-
řádal náš oddíl první ročník
mezinárodního turnaje žáků v
kopané za účasti týmů FK Bo-
humín, Naprzod Rydultowy,

Orzel Zablocie a domácího
Slovanu. Zvítězili hosté z Pol-
ska, klub Naprzod Rydultowy.
Za pěkného počasí byla večer 
uskutečněna na zahradě soko-
lovny Červencová noc.

Zveme všechny na mistrov-
ská utkání I.B třídy, které za-
hajujeme v sobotu 18. srpna.
Soupeřem nám bude Slávie
Orlová "B". Večer pak s kape-
lou Grog můžete v areálu So-
kolovny prožít Srpnovou noc.

(záb)

Slovan Záblatí v létě neodpočívá
Po skončení fotbalové sezóny 2006/2007, kdy se družstvo

mužů probojovalo do vyšší třídy a bude hrát od podzimu I.B
třídu, skupinu C, nenastaly v našem klubu prázdniny.

Noční soutěž v hasičském sportu O pohár TJ Slovan Zábla-
tí se koná v sokolovně Záblatí 18. srpna od 21 hodin . (red)
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▲ (1) Mladí hasiči Kopytova se svými polskými kamarády. (2) SDH Kopytov má jako jediný úspěšné družstvo žen. Foto: Michal Mlynkec

V kategorii mladší a starší
bojovali o umístění v disciplí-
nách požárního útoku a uzlové
štafetě. Soutěže se zúčastnila
družstva mladých hasičů z Ko-
pytova, Doubravy, Záblatí, dvě
družstva z Rychvaldu a dru-
žební sbor z Gorzyc. 

V kategorii mladších se u-
místili na 1. místě hasiči z Rych-
valdu (I. družstvo), 2. místo
Rychvald (II. družstvo), 3.
místo Záblatí a 4. místo domá-
cí družstvo z Kopytova. 

V kategorii starších se umís-
tili na 1. místě Rychvald, na 2.

místě Kopytov, na 3. místě
Doubrava, na 4. místě Záblatí.

Je třeba podotknout, že ú-
spěšně boduje i družstvo žen.
V květnu, při prvním kole po-
žárního sportu v Bohumíně-
Vrbici, vyhrálo a postoupilo
do okresního kola v Českém
Těšíně. Družstvo žen z Kopy-
tova svou účastí na okresním
kole reprezentovalo bohumín-
ské dobrovolné hasiče jako je-

diné. Několikaměsíční přípra-
vou si zde družstvo v disciplí-
nách požárního útoku, štafeta
4x100 m a 100 m s překážkami
vybojovalo 2. místo. 

Děkujeme za finanční pod-
poru městu Bohumín, sponzo-
rům Rybenka, reklamní agen-
tuře Plaváček a pojiš�ovně 
Kooperativa.

Michal MLYNKEC,
starosta SDH

Soutěž mladých hasičů v Kopytově se zdařila

Na domácí půdě místního sboru dobrovolných hasičů 
v Kopytově proběhla 23. června pohárová soutěž mladých
hasičů v požárním sportu.

Žádnou spojitost s ježkem 
v kleci není třeba hledat. Po-
myslnou klecí byl oplocený bý-
valý tenisový kurt restaurace
U Jardy v Dolní Lutyni a ježky
uvnitř bylo sedm družstev hrá-
čů v malé kopané. Bohumínští
milovníci malé kopané proto
vyměnili skřečoňskou tělocvič-
nu za antukový povrch. Vzhle-
dem k účastníkům z celého 
okresu zvolili dresy se znakem
rodného města Bohumína 
a tým nazvali podle své oblíbe-
né značky piva - Ostravar. Ani
věkový průměr přes 42 let je
neodradil od celodenního po-
bytu na sluníčku, zaskočeni
byli jen hned v prvním utkání
věkem a hbitostí juniorů HC

Orlová, pozdějších vítězů tur-
naje, kterým podlehli 2:1. Ne-
vyvedla se ještě remíza 0:0 
s druholigovými florbalisty 
z Horní Suché, ale pak již
všechny zbývající týmy utrpěly
od našich starších hochů po-
rážky. Pořadateli byli označeni
za černého koně turnaje, když
v souboji o druhé místo v po-
sledním zápase hladce vyhráli
3:0. Standa Musil se zařadil se
čtyřmi obdrženými brankami
mezi nejlepší brankáře turna-
je, ale všichni se shodli, že roz-
hodující pro kvalitní výkon by-
la pohoda v týmu, dobře zvole-
ná taktika a opatrná konzuma-
ce oblíbeného moku.

Lumír MACURA

Pod sluncem v kleci
K létu patří pohyb na čerstvém vzduchu. Milovníci kulaté-

ho nesmyslu na popud Milana Bužka se proto přihlásili na
turnaj v kleci předposlední červencovou sobotu.

(Dokončení ze str. 11)

Festivalovou scénu tradičně
obohatí dřevořezbáři, kteří bu-
dou tvořit pod širým nebem. 
V parku se objeví také indián-
ské týpí, kovářská dílna nebo
přátelé prózy
a poezie, kteří
se tady sejdou
již při třetím ročníku Čtení na
soutoku. Večery po devatenác-
té hodině organizátoři denně
vyhradí pro hudební pásma.
Festival začne v sobotu 18. srp-
na v 19 hodin v parku Petra
Bezruče za areálem letního ki-
na. Lo� bláznů dorazí do pří-
stavu o týden později, v sobo-
tu 25. srpna dopoledne, kdy
festival skončí vyhlášením ví-

tězných bláznivých výtvorů 
z návštěvnické produkce. Na
internetové adrese OS Maryška
www.maryska.cz/letokruhy2007
budete průběžně nacházet ak-
tuální program festivalu včet-
ně podrobných informací .

Organizáto-
rem festivalu

je již posedmé bohumínské
občanské sdružení Maryška.
Generálním partnerem Léto-
kruhů 2007 je město Bohu-
mín, partnery festivalu pak
společnost Bochemie a re-
klamní agentura Vanesta. Me-
diálním partnerem je bohu-
mínské videostudio TV Mar-
ko.

Lukáš KANIA

Léto-kruhy nabídnou
místo v lodi bláznů

pozvánka
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Blahopřání - jubilea

Dne 9. srpna 2007
oslaví své 

80. narozeniny 

pan Josef
LEKEŠ.

Milý tatínku, 
děkujeme Ti 

za Tvoji lásku a starostlivost. 
Vše nejlepší, hodně zdraví 

a spokojenosti do dalších let 
ze srdce přejí dcery 

Marcela a Věra s rodinami.

�

Dne 2.8.2007 
oslaví své životní 
jubileum 80 let 

pan František
DROBEK. 

Do dalších let
přejí hodně štěstí, zdraví a mnoho uje-

tých kilometrů 
manželka Anna, 

dcery Jarka a Alena 
a vnoučata s rodinami.

�

Na bohumínské radnici si řekly své
ANO tyto páry:

Miroslav Stránský a Jiřina Havlínová,
oba Blevice;

Branislav Kováčik, Ostrava a Pavlína
Belková, Bohumín;

Aleš Pospíšil a Darina Brucknerová,
oba Bohumín;

Dušan Valenta a Vilma Urbančíková,
oba Bohumín;

Ondřej Koláček, Liberec a Beáta 
Hlozáková, Bohumín;

Jiří Doležel, Libavá a Lenka Kučatá, 
Bohumín;

Václav Chorý a Michaela Gonsiorová,
oba Bohumín;

Stanislav Kraina, Havířov a Magda 
Findová, Dolní Lutyně;

Daniel Bratovanov, Dětmarovice 
a Dagmar Krejčí, Bohumín;

Petr Bratovanov, Bohumín a Ta�jana
Mynářová, Dolní Lutyně;

Na společnou cestu životem 

Naposledy 
jsme se rozloučili
Antonín Látal, * 1938, Bohumín;
Štefan Harcsa, * 1944, Bohumín;
Cecilie Ptaszníková, * 1919, Starý 
Bohumín;
Bruno Buhla, * 1929, Bohumín;
Jiří Vrožina, * 1943, Bohumín-Skřečoň;
Vlasta Ligocká, * 1929, Bohumín;
Edeltrauda Pavelková, * 1930, Starý 
Bohumín;
Otilie Jelenová, * 1922, Starý Bohumín;
Stanislav Kocsis, * 1964, Bohumín.

Noví občánci

Tomáš Mládenka ● Adam Gábor ● Lenka
Meniarová ● Vojtěch Stuš ● Kamila 
Ščuková ● Anna Kohanová ● Martina 
Jarošková ● Damián Troszok ● Denis 
Mirga ● Tobias Antonín Krčmarský ●

Tereza Rašková ● Antonín Musil ● Aneta
Lanžová ● Natálie Pietraszová ● Tobiáš
Šopík ● Vendula a Adéla Sedláčkovy ●

Zoe Šarlota Srničková ● Dagmar Herna-
sová ● Aleš Mihok ● Igor Janík ● Robert
Gabčo ● Oliver Caga ● Michal Starzyk.

Do pamětní knihy města Bohumína by-
li zapsáni malí Bohumíňáčci:

�

Dne 17.8.2007 
oslaví své 

75. narozeniny 
naše maminka 

a babička 

paní Alžběta
KUDLOVÁ. 

Do dalších let hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti přeje 

syn Jan s rodinou 
a dcera Hana s rodinou.

Kamil Škuta, Rychvald a Lenka Nanková,
Bohumín;

Jiří Greger a Bohumila Glisníková, 
oba Dolní Lutyně;

Václav Blažek a Žaneta Skovajsová, 
oba Bohumín;

Alexandr Kopal, Ostrava a Vladimíra
Gabčová, Bohumín;

Marcel Foltýn a Lucie Kováčová, 
oba Bohumín;

Štefan Fülöp a Jiřina Siudová, 
oba Bohumín;

Petr Mysliwiec a Blanka Sládeczková,
oba Bohumín;

Jan Sova a Barbora Poláchová, 
oba Bohumín;

Tomáš Babisz a Lucie Zjarová, 
oba Bohumín;

Boleslav Siuda a Renáta Babiszová, 
oba Bohumín;

Lukáš Sklarčík, Rychvald a Oldřiška
Malá, Bohumín.

Do Bohumína
míří ochotnické
divadlo

»Co my víme o mužském rozumu, Guli-
etto. Je dál, než rozum náš. Daleko dál!«
říká Bianca, Guliettě, která se tomu ale
diví: »Myslíš?« Bianca se nadechne a své
tvrzení dovysvětlí: »A proto jim bude tr-
vat mnohem déle, než k němu přijdou.«

To je jeden z dialogů Horníčkovy kome-
die Dva muži v šachu, kterou do Bohumí-
na přiváží těšínský ochotnický spolek. Se-
hraje ji v neděli 19. srpna v 19 hodin v sále
kina na Studentské ulici v centru města. 

Komedie je o patu, mužské logice a žen-
ských taktikách. Dva šlechtici a důstojníci
zajmou sami sebe navzájem a drží se v za-
jetí dlouhý rok. K rozumu nakonec při-
jdou až za vydatné podpory dvou žen. Hra
se bude líbit starým i mladým, tenkým 
i tlustým, ženám i mužům.

»Prázdninový kulturní program jsme obo-
hatili i o divadelní představení. V Bohumíně
bychom totiž rádi založili vlastní ochotnický
divadelní spolek. Proto věřím, že se těšínští di-
vadelníci stanou pro naše odvážlivce inspira-
cí,« tvrdí ředitel K3 Bohumín Karel Balcar
s tím, že všichni, kteří by se rádi ochotnic-
kému divadlu věnovali, se mohou již v prů-
běhu prázdnin hlásit v této agentuře. (red)

pozvánka
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Ač je to k neuvěření, oslavíme s naší
milou maminkou, babičkou, 

prababičkou

paní Vladi BUČKOVOU
ze Starého Bohumína

4.8.2007 její úžasné životní jubileum
80 let. Milá maminko, přejeme Ti

hodně radosti z toho, co konáš, 
také trochu nebe na zemi a ve zdraví 
si naplno prožít každý den. Za celou

rodinu blahopřejí dcery Anička 
a Zdeňka. Objímají a pusinku posílají

pravnučky Verunka, Kristýnka, 
pravnoučci Tomášek a Matýsek.



15Společenská kronikačíslo 14/2007

Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

�
28.7.2007 

tomu bylo 20 let, 
kdy nás opustil 

pan Rudolf ŠVEJDA. 

S úctou vzpomínají 
manželka, 

dcera a vnuci.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

Dne 7.8.2007 
vzpomeneme 20 let,

kdy nás opustil 

pan
Josef ŠELIGA.

Byl nám více než otcem. 
S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Marie, 
synovec Olda 

a celá rozvětvená rodina.

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

nikdy nezapomene. 

Dne 14.7.2007 
jsme vzpomněli 
1. výročí úmrtí 
mého manžela 

pana Luďka BENDY. 

Zároveň vzpomeneme 1.9.2007 
jeho nedožitých 56 let. Stále vzpomíná

manželka Pavla, syn Pavel, dcera Romana
a maminka Věra.

Čas plyne, ale vzpomínka
v srdci zůstává.

Dne 3. srpna 2007
vzpomeneme 1. smutné
výročí náhlého úmrtí

našeho drahého 
manžela, otce, dědečka

a pradědečka 

pana Josefa LENOCHA. 

S láskou a bolestí vzpomínají 
manželka Jarmila 

a syn Ivo s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil,

ten neodešel.
Dne 6. července 2007

jsme vzpomněli 
1. smutné výročí, 

kdy nás opustil náš
vroucně milovaný 
a nenahraditelný 

manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc

pan Jindřich LINDENTHAL. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a dcera s rodinou.

Dotlouklo srdce Tvé, 
uhasl oka svit. Budiž Ti,

drahá maminko, 
za všechno vřelý dík.

Děkujeme všem 
příbuzným, sousedům
a známým za květinové

dary a účast na 
posledním rozloučení 

s naší maminkou 

Edeltraudou PAVELKOVOU 
ze Starého Bohumína, která náhle zemřela
14.7.2007. Za celou zarmoucenou rodinu

dcery Helena a Růžena.
Čas plyne, 

ale bolestná vzpomínka 
v srdci zůstává...

Dne 9.8.2007 
to bude 5 let, 

co nás navždy opustil
ve věku 39 let 

ten nejhodnější člověk 

paní Hana SCHODLYOVÁ, 
roz. Konečná z Bohumína-Záblatí. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

syn David a manžel Jiří.

Už nemůžeme Ti 
k narozeninám štěstí, 

lásku přát, můžeme jen 
kytičku na hrob Ti dát 

a s bolestí v srdci 
na Tebe vzpomínat.

13. srpna 2007 
by se dožil 75 let 

pan Václav ŠAFÁŘ.

S úctou a láskou stále vzpomínají 
manželka Emilie, dcera Jarka, syn Václav,

syn Emil, vnoučata a pravnoučata.

Kráčeli jsme životem 
v radosti i bolu, v těžkých

zkouškách životních 
vždy jsme byli spolu. 

Neúprosná smrt pohladila
Tvou tvář a Ty jsi navždy 

opustil mne a nás.

Dne 8.8.2007 
vzpomínáme 6. výročí

úmrtí milovaného
manžela, tatínka, dědečka a bratra

pana Andělina KVASNICI.
S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Stania, syn Karol, 
dcera Jolanta, vnuci a sestra. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

�
Dne 8.8.2007 

by se dožil 80 let 

pan Lumír GRYCMON. 

S úctou vzpomínají manželka Jaroslava 
a dcera Eva s rodinou.

Odešel náhle, 
odešel mlád, 

vzpomínej s námi, 
kdos ho měl rád.

Dne 6. srpna 2007 
by oslavil 

22. narozeniny 
náš milovaný syn, 

bratr, vnuk, synovec, bratranec a kamarád

pan Jan PIETER. 

Tvou smrtí naše láska k Tobě, Honzíku,
nekončí. S láskou a bolestí v srdci 

vzpomíná celá rodina.

Léta ubíhají, 
vzpomínky zůstávají.

�
6.8.2007 

by se náš tatínek 

pan Albín POTYŠ 
dožil 100 let. 

Vzpomínají dcery a syn.
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GAZA group, s. r. o.

Kontakt: 603 585 346

Vzpomínky - úmrtí Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 15. srpna 
by se dožil 90 let náš

milovaný manžel, 
otec a dědeček 

pan Spiros MITOPULOS
ze Skřečoně,

který již 22 let není mezi námi. 
S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene manželka Evdoxie,
syn a dcera s rodinami.

Pohaslo světlo Tvého života,
zůstali jsme sami, 

ale světlo Tvojí lásky 
žije stále s námi.

Dne 16.8.2007 
vzpomeneme smutné

5. výročí úmrtí 

pana Libora ŠAMÁRKA. 

Za celou rodinu 
manželka a děti.

POTŘEBUJETE PŮJČIT
PENÍZE?

Nabízíme hotovostní půjčky od 6 000 Kč.
Vhodné i pro osoby s nižším příjmem 

a pro ženy na mateřské dovolené.
Tel.: 608 202 207

PRODEJ PVC OKEN
Bohumín-Záblatí (u sokolovny)

nabízí: PVC okna, 
parapety venkovní i vnitřní
B E Z VA  C E N Y !

Tel.: 596 035 055, mob.: 731 889 916

TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

Společnost BM servis a. s. nabízí k pronájmu 

NEBYTOVÉ PROSTORY

(kanceláře včetně základního vybavení) 
v budově na ulici Krátká 775 v Bohumíně. 

Jedná se o celkem 10 kanceláří v 1. a 2. nadzemním podlaží.
Kanceláře lze pronajmout i jednotlivě. 

Cena za nájem je 700 Kč/ 1m2/rok + služby. 

Bližší informace získáte na tel.: 
596 092 446, 596 092 456, 596 092 443

● Prodám dr. byt 3+1 s ga-
ráží v centru Bohumína. Jed-
ná se o kompletně zrekonstru-
ovaný a plně zařízený byt ve 2.
patře třípodl. domu. Cena 
1 100 000 Kč. ✆ 608 748 047

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 732 474 853.

● Koupím RD v Bohumí-
ně a okolí, platba ihned v ho-
tovosti, ✆ 608 370 379.

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

● Provádíme pokládku
podlahových krytin, např.
lamino, 3-vrstvé dřevěné, PVC

inzerce linoleum, samonivelační stěr-
ky atd., včetně příprav a oprav
podkladů. ✆ 604 265 861.

● Prodám stavební poze-
mek 3200 m2 v Dolní Lutyni.
✆723 343 102.

● Hledám pronájem gará-
že, ✆605 427 016.

● Koupím byt 2+1 na ul. To-
vární, kontakt ✆732 328 983.

● Hledám pronájem garáže
v okolí sídliště Tovární, ✆732
624 072, platba předem.

● Vyměním byt 1+1 v cent-
ru města v nízké zástavbě (vý-
tah) za byt 3+1 s balkonem. 
✆723 003 329, 737 326 365.

● Hledám učitele AJ, ✆775
214 639.

● Prodám štěňata stř. něm.
špice pez PP, cena dohodou, 
✆605 287 740.

● Pronajmu dr. byt 1+1
v Bohumíně blízko centra, po
renovaci, nájem 3 900 Kč mě-
síčně. Podmínka vratná kauce
ve výši 2 měsíčních nájmů. 
✆553 773 297.

● Koupím jakýkoliv dr. byt
v Bohumíně, event. RD, pou-
ze od přímého majitele, hoto-
vost, ✆777 299 698.

● Prodám dr. byt 2+1
v centru Bohumína, 60 m2,
plast. okna, event. vyměním,
dohoda, ✆777 979 158.

● Nebankovní peníze do
100 000 Kč do 2 dnů, splat-

nost na 4 roky, bez jakýchkoliv
poplatků, možno i zástava ne-
movitosti, pro všechny - volej-
te 604 587 354.

● Na úklid rod. domku
1 - 2x týdně hledám spolehli-
vou paní nebo studentku. 
✆603 319 612.

● Vyměním 2+1, cihlová zá-
stavba v O-Porubě za stejný
nebo 1+1 v Bohumíně. ✆607
949 745.

● Půjčky všem i MD a ČID
bez poplatků, registr nezkou-
máme. ✆607 949 745.

● Prodám garáž v Bohumí-
ně. ✆604 301 320.

● Prodám dvojhrob s pomní-
kem ve Skřečoni, ✆731 884 154.

Restaurace U Kanárků
Ostravská 120,  Bohumín-Pudlov

Přij�te ochutnat
● GRILOVANÁ UZENÁ KOLENA
● MENU 57 korun (ke každému menu 

3 dcl nealka ZDARMA)
!!!  KAŽDOU SOBOTU GRILUJEME !!!

makrely,  s teaky,  k lobásky. . .
Kontakt: 603 585 369

!!! LEVNĚ!!!
!!! LEVNĚ!!!nabízí

■ opravy a renovace kanalizací
■ výkopové a zemní práce
■ pomocné stavební práce



Odvoz velkoobjemových odpadů (skříně, gauče, ledničky, pračky, televizory a dal-
ší) do sběrného dvoru multikárou. Termín odvozu je nutno dohodnou týden dopře-
du, svozy probíhají ve čtvrtky v době od 14 do 17 hodin nebo v soboty od 10 do 15 hodin. 

CENY Čtvrtek Sobota
Centrum města 381,- Kč 428,- Kč
Skřečoň 405,- Kč 452,- Kč
Ostatní městské části 476,- Kč 524,- Kč.

17Inzercečíslo 14/2007

● rekondiční cvičení

● masážní stroj BODY ROLL

● infrasauna

● bylinný parní box

● masážní křeslo jazz

● NOVINKA − LYMFATICKÉ MASÁŽE 

RELAX RELAX STUDIO
vše pro zdraví

a krásu

www.relaxstudio.cz

Tel. 731 157 760

AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN BOHUMÍN

Na základě požadavku občanů provedeme přestavbu bytových jader na klíč.
Zákazníkovi stačí pouze souhlas majitele domu. Veškeré další doklady - např. po-
volení statika s přestavbou, revizní zprávy (elektroinstalace, plynu apod.) zajistí-
me za Vás. Předem zpracujeme cenovou kalkulaci, která bude obsahovat veškeré sta-
vební úpravy, instalaci a dodávku zařizovacích předmětů včetně odpadů a přípojek
studené a teplé vody, elektroinstalaci, výběr obkladů a dlažeb. 

Provoz Údržba BM servis, a. s. nabízí občanům nové služby
PŘESTAVBA BYTOVÝCH JADER

ODVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ 

Po složení zálohy 500,- Kč a prokázání
totožnosti si u nás můžete zapůjčit 

dvoukolák. Po vrácení vozíku 
dostanete zálohu nazpět.

MŮŽETE NÁS KONTAKTOVAT na tel. číslech 596 092 436, 596 092 459 
nebo 596092400 A VŠE OSTATNÍ JIŽ ZAŘÍDÍME.

Pokud se občan potřebuje zbavit starých betonových dlažeb, zbytků betonu při růz-
ných opravách a rekonstrukcích domků, chat a zahrad, nabízíme odvoz i větších ku-
sů betonu bez dalších příměsí do max. rozměru 40 x 40 cm na skládku za popla-
tek 120,- Kč/t + nakládka a odvoz. Větší kusy betonu nad rozměr 40 x 40 cm uloží-
me na skládku za poplatek 180,- Kč/t + nakládka a odvoz.

ODVOZ A LIKVIDACI ČISTÉ BETONOVÉ SUTI ZA NÍZKÉ NÁKLADY

Jsme s vámi, protože jsme tu pro vás!

(hnědé, černé uhlí, koks aj.)

● doprava zajištěna

● ke každé objednávce nad 20 q 
získáte DŘEVO NA ZÁTOP ZDARMA

● letošní nákup je bez ekologické daně

PRODEJ V PRACOVNÍ DNY
od 6.00 do 13.00 hodin.

ROZVOZ V PONDĚLKY A STŘEDY.

Prodej bude prováděn v areálu BM servis, a. s.
na Koperníkově ulici 1185 v Bohumíně.

BM servis, a. s. otevřel v červenci 2007

NOVÝ PRODEJNÍ
SKLAD UHLÍ

Informace na tel.: 596 092 468,
731 130 612-13, 596 092 400.

S účinností od 1.10.2007 (po dohodě i dříve) nabízíme NEBYTOVÉ
PROSTORY K PRONÁJMU - I. patro na ul. Studentské 342, 

Nový Bohumín (centrum, současná prodejna textilu nad pizzerii Nico). 
Plocha cca 150 - 200 m2, měsíční nájem 10 000 Kč, 

ostatní náklady hrazeny samostatně. Možnost využití jako obchod, 
kanceláře, ordinace lékařů, služby a pod.

Kontakt: 596 012 992, 731 175 441.

Nové jednatelství České pojišťovny v Bohumíně
nám. T. G. Masaryka (vestibul nové kavárny)

OTEVÍRACÍ DOBA:
po - čt 8 - 12, 13 - 17 hodin

CERTIFIKOVANÍ PORADCI:
Ing. Helena Mazurová a Eva Schwarzová
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tel.: 596 082 019, 596 083 386, 596 082 016
mob.: 731 437 663, 731 437 538, 731 437 689

ROZSAH ČINNOSTI :
● strojírenská výroba - svařování, obrábění a povrchová úprava kovů 
● elektromontáže - elektroinstalace, výroba rozvaděčů, opravy elektro-
motorů, opravy svařovacích agregátů, opravy, údržba a servis zařízení VN
● revize vyhrazených technických zařízení ● práškové lakování - 
komaxitování kovů až do 6,5 m délky dílů ● stavební a stolařská výroba

NABÍZENÉ SLUŽBY:
● opravy, renovace a elektroinstalace strojů a technologických zařízení
průmyslu ● práškové lakování kovových výrobků a dílů (včetně hliníku
a pozinku) ● kooperace, subdodavatelské práce pro dodavatele 
velkých celků ● opravy a rekonstrukce domů, bytů, kanceláří ● rozvody
elektřiny, vody a plynu (včetně revizí) ● výstavba příček, obklady, dlaž-
by, podlahy, instalatérské, stolařské a malířské práce ● zateplení bu-
dov, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, výkopy a úpravy 
terénu ● výstavba kotelen na klíč (obytné domy, školy, úřady,…)

AZ
FIN servis, s.r.o.

AZ FIN servis, s.r.o.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

fax : 596 082 810
www.azfinservis.cz obchod@azfinservis.cz

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA 
Bohumín ,  Studentská  182,  te l .  596  012 572
● železářství ● barvy ● domácí potřeby ● výrobky Viadrus



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 2. do 31. srpna Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 27. - 31.8. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Ce-
na je včetně pojištění a obědů v restauraci Rio jen
500 korun. Dům dětí a mládeže, � Ondřej Veselý.
■ PŘIHLASTE SE DO KROUŽKŮ: Již od poslední-
ho srpnového týdne si můžete vybírat z široké na-
bídky kroužků a zároveň si podat přihlášku do ně-
kterého z nich. Objednejte si včas tělocvičnu a za-
jistěte si tak optimální čas pro váš oblíbený sport.
Kompletní nabídka na www.ddmbohumin.cz.

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.rcslune.probers.info,

rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147. 
Informace o akcích Slůněte podá Vilma Ur-
bančíková, o akcích Bobše Petra Kalichová.

■ 7.8. v 17 hodin MOŽNOSTI TLUMENÍ BOLES-
TÍ U PORODU.
■ 14.8. v 17 hodin PŘÍPRAVA STRATEGIE PRO
ZVLÁŠTNÍ SITUACE. Z cyklu »Čekáme mimin-
ko«.
■ 15.8. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. 
■ 21.8. v 17 hodin BUDEME NA TO DVA aneb
PŘÍPRAVA PÁRŮ.
■ 28.8. v 17 hodin JAK KOJIT SPRÁVNĚ.
■ 29.8. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - nastřelo-
vání náušniček.

Všechny uvedené akce probíhají v Centru
mladé rodiny Bobeš.

K3 BOHUMÍN (dříve K.A.R.)

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

telefon: 596 012 124.

■ 19.8. v 19 hodin DVA MUŽI V ŠACHU. Divadlo,
sál kina K3, vstupné 50 Kč. Horníčkovu komedii
do Bohumína přiváží těšínský ochotnický spolek
(viz pozvánka na str. 14). 
■ 31.8. v 18 hodin POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ
NOC. Hudební festival ve stylu rocku a hip-hop,
letní kino Bohumín, vstupné 50 Kč. Vystoupí Ges-
ta w rimech (hip-hop, Bohumín), 5a/pm (hip-hop,
Bohumín), No comment (pop rock, Ostrava), Fire
show formace B.O.CREW, taneční vstupy hip-

hop, break dance, electric boogie, diskotéka. 
Informace ☎ 596 012 124.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
V »KAMENNÉM« KINĚ

■ 26.8. v 10 hodin SHREK TŘETÍ. Animovaná po-
hádka USA, český dabing, přístupný, 70  Kč.
■ 31.8. ve 20 hodin ZODIAC. Thriller USA, pří-
stupný od 12 let, 65 Kč.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 
www.k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 124

■ 3.8. ve 21 hodin BABEL. Drama USA, s titulky,
přístupný od 15 let, 70 Kč.

■ 4.8. ve 21 hodin PO HLAVĚ DO PRDELE. Česká
černá komedie ČR, přístupný od 15 let, 70 Kč.

■ 10.8. ve 21 hodin PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA.
Krimikomedie ČR, přístupný, 70  Kč.

■ 11.8. ve 21 hodin ROMING. Česká komedie,
přístupný, 75  Kč.

■ 17.8. ve 20.30 hodin SMRTONOSNÁ PAST
4.0. Akční thriller USA, s titulky, přístupný od 12
let, 70 Kč.

■ 18.8. ve 20.30 hodin DANNYHO PARŤÁCI 3.
Krimikomedie USA, přístupný od 12 let, 70 Kč. 

■ 24.8. ve 20.30 hodin VLAJKY NAŠICH OTCŮ.
Válečný film USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 25.8. ve 20.30 hodin BESTIÁŘ. Romantická ko-
medie ČR, přístupný od 15 let, 75 Kč.

V případě deštivého počasí se projekce 
z letního kina přesouvá do »kamenného« kina
ve Studentské ulici.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.knih-bohumin.cz, 

knihovna-bohumin@knih-bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 16.8. - 27.9. OKEM OBJEKTIVU. Krajiny, por-
tréty, negativy... Práce dětí fotokroužku DDM,
Malá galerie na chodbě - knihovna K3 Bohumín,
� Jana Leparová. 

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 5.8. odjezd v 8 hodin, ORBIS PICTUS V KVĚT-
NÉ ZAHRADĚ. Jednodenní zájezd do Kroměříže

na interaktivní výstavu hudebních soch. Informa-
ce ☎ 605 964 152.

■ 18. - 25.8. LÉTO-KRUHY. Tradiční řezbářský ple-
nér s bohatým kulturním programem (viz článek 
v tomto čísle na prostřední dvoustraně). � Kami-
la Smigová, ☎ 606 847 612.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

■ 18.8. ve 20 hodin SRPNOVÁ NOC. Tradiční hu-
dební akce pro mladé. Areál sokolovny Záblatí,
�Jan Gříbek, ☎ 603 504 828.

SPORT

■ 4.8. v sraz 8 hodin na nádraží ČD, odjezd 8.20 Po
stopách lovců mamutů, TURISTICKÁ VYCHÁZ-
KA kolem Přerova. �Eliška Tomaštíková, ☎ 
731 883 947.

■ 11.8. v 10 hodin (přihlášky od 9 hodin) PĚTIHO-
DINOVKA. Veřejný cyklistický závod pořádaný 
v rámci kategorie »Sport pro všechny«, jako zá-
vod SPAC 2007. Start u ZŠ Dolní Lutyně-Nerad.
�Rostislav Šafrata, ☎ 603 203 040.

■ 12.8. v 10 hodin (přihlášky od 9 hodin) OPS
MTB-XC KARVINSKA 2007. Australská vylučo-
vací jízda. Areál Bu� fit Gliňoč - Skřečoň, � Ros-
tislav Šafrata.

■ 17. - 19.8. OBLASTNÍ SRAZ TURISTŮ ZdP MS
kraje v Bohušově. Sraz přihlášených 17.8. v 6 ho-
din na nádraží ČD, odjezd v 6.24 hodin. �Eliška
Tomaštíková.

■ 18.8. v 9 hodin RYDULTOWY (PL). Mezinárodní
cyklistický seriál, jehož spolupořadatelem je SK
Šafrata. Sraz účastníků v 9 hodin na náměstí
TGM, �Rostislav Šafrata.

■ 18.8. ve 21 hodin O pohár TJ Slovan Záblatí.
NOČNÍ SOUTĚŽ V HASIČSKÉM SPORTU spo-
lečně s taneční zábavou »Srpnová noc«. Venkovní
areál sokolovny Záblatí.

■ 18.8. v 16.30 hodin Viktorie Bohumín - Sokol
Věřňovice. FOTBAL - okresní přebor mužů. Hřiš-
tě Viktorie Starý Bohumín.

■ 25.8. v 16.30 hodin Viktorie Bohumín - Interna-
cionál Petrovice. FOTBAL - okresní přebor mu-
žů. Hřiště Viktorie Starý Bohumín.

■ 25.8. Naučnou stezkou na Lysou horu. PĚŠÍ TU-
RISTIKA, cca 17 km. �Jaroslav Vykoukal, 
☎ 596 126 817.

■ 25.8. Slavíč. CYKLOTURISTIKA pro náročné,
120 km. �Petr Chromík, ☎ 605 830 561.

■ 31.8. v 10 a 14 hodin CITY CAFE OPEN. Florba-
lový turnaj trojic pro mladší (10 hodin) a starší žá-
ky (14 hodin).Počet týmů je omezen na 16 v každé
kategorii! Přihlášky přímo v City cafe, Tř. Dr. E.
Beneše nebo e-mail: sekretar@florbalbohumin.cz
�Ondřej Veselý, ☎ 603 448 235.
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První webová
kamera

Občané Bohumína, kteří
mají přístup k internetu, mo-
hou od 19. července sledovat
dění na náměstí T. G. Masa-
ryka. Na budově radnice je
umístěna webová kamera,
která náměstí snímá čtyřia-
dvacet hodin denně. Kamery
se časem mohou objevit i na
dalších místech, například na
vrcholu Penzionu ve věži,
odkud lze snímat podstatnou
část Bohumína. (luk)

Starý Bohumín má krásnou
novou pohlednici 

Nově vydaná pohlednice náměstí Svobody ve Starém Bo-
humíně, kterou v těchto dnech nechalo zhotovit občanské
sdružení Přátel bohumínské historie v nákladu 500 kusů. 
K dostání je v městské knihovně, v infocentru radnice a ve
farním kostele ve Starém Bohumíně. (red)

Kapitální úlovek se povedl
ve Vrbickém jezeře

Roman Kubica rybaří již více jak třicet let, ale takový kou-
sek se mu podařil ulovit poprvé. Na speciálně připravova-
nou návnadu boilí dostal chu� a na svou mlsnou hubu do-
platil kapr o váze 12,5 kilogramu a délce 84 centimetrů. Ač-
koliv rybář je chlap jako hora, měl s vytažením své »zlaté
rybky« co dělat. Stalo se v půlce května letošního roku a po
nezbytném fotografování, měření a vážení putoval kapr zpět
do vrbických vod. (frk)

Foto: archiv Romana Kubici

Byl to naprosto báječný týden
Žáci Základní školy na Bezručově ulici ve škole v přírodě 

s ekologickým zaměřením strávili krásný předprázdninový tý-
den. Mimo jiných aktivit prožili na turistické chatě v Horní
Lomné také indiánský den spojený se střelbou z luku, malová-
ním totemů a osvojováním indiánských vlastností. Největším
zážitkem pro děti však byl výlet do pralesa Mionši s odborným
výkladem. (tyl+bez)

Foto: František Krejzek

Foto: Jiří Spáčil

Foto: Kateřina Tylečková


