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BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY

Myšlenku festivalu, »Lo�

bláznů« naplnily nejen děti,

které k bláznovství mají nejblí-

že. Blázínci z archy Noemovy

si například na závěrečný kar-

neval připravili vlastní masky

(na snímku Františka Krejzka).
Dřevěné sochy, které zde

vznikly během řezbářského

Léto-kruhy tradičně zakončují prázdniny
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plenéru, budou zdobit školy,

mateřské školy, ale doplní ta-

ké galerii pod širým nebem 

v parku. Zatím ale budou

»zrát« pod střechou depozi-

táře, aby dřevo přirozeně vy-

schlo.Více informací o Léto-

kruzích najdete na prostřed-

ní dvoustraně. (frk)

Desítky zájemců o zajímavé techniky výroby nejrůznějších
drobných předmětů prošly letošními dílničkami Léto-kru-
hů, které předposlední prázdninovou sobotu skončily v par-
ku Petra Bezruče. 

Slavnostní předání nové cis-
terny proběhlo před hasičskou
zbrojnicí ve Starém Bohumíně
za účasti zástupců města, kraj-
ského ředitelství HZS a Mo-
ravskoslezského kraje.

Nová cisterna je vybavena
kromě vodní nádrže o objemu

2 500 litrů například lanovým
vyproš�ovacím navijákem ne-
bo osvětlovacím a vysouvacím
stožárem o výšce více než pět
metrů od země. Moderní auto-
mobilová stříkačka má i pěno-
vou nádrž o objemu 250 litrů.
V kabině osádky je šest seda-

del a čtyři dýchací přístroje,
další dva jsou přitom uloženy
v účelové nástavbě. Nové ha-
sičské vozidlo disponuje šesti
rychlostními převody vpřed a
jedním vzad a může dosáh-
nout rychlosti až 90 km/hod. 

»Na novou cisternu se všichni
hasiči z naší jednotky moc těšili,
někteří z nás vozidlo již viděli při
kontrolním dni ve výrobním zá-
vodě. Byli jsme spokojeni s kvali-
tou provedení nástavby i vzhle-

dem podvozku,« uvedl velitel
starobohumínských hasičů Mi-
lan Piperek. 

»Obrovské zásluhy našich
dobrovolných hasičů v době po-
vodní v roce 1997 nás vedly k to-
mu, abychom jim jako dodatečné
poděkování pořídili novou stří-
kačku,« řekl starosta Petr Ví-
cha, když předával do rukou
Milana Piperka klíče od této
nádherné strojovny.

František KREJZEK

Naši hasiči dostali moderní cisternu

▲ Nové auto a historická stříkačka z roku 1900 - počátky a současnost sboru dobrovolných hasičů ve Starém Bohumíně. Foto: František Krejzek

Dobrovolní hasiči se ve středu 22. srpna dočkali nové mo-
derní cisterny. Na čtrnáctitunovou automobilovou stříkačku,
která stála 4,6 milionu korun, přispěl městu Moravskoslezský
kraj dotací ve výši 2 miliony korun.
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nepřehlédněte

Studující senioři dostanou od města příspěvek
O čem jednala rada města

■ Časový úsek parkování
prodloužen
Již jsme si zvykli na to, že od

1. března můžeme parkovat na
vyčleněných místech v centru
Nového Bohumína omezenou
dobu a s parkovacími hodina-
mi. Tento systém se ujal a v pra-
xi osvědčil, protože přinesl o-
čekávané uvolnění parkova-
cích míst. Záporem se však při
hodnocení ukázal nedostateč-
ný 30 minutový interval stání
na třídě Dr. E. Beneše a na uli-
ci Komenského u telefonních
budek. Rada města proto pro-
dloužila dobu povoleného stá-
ní s použitím parkovacích ho-
din i v těchto lokalitách na ce-
lou hodinu. A pro zajímavost -
od doby zavedení tohoto sys-
tému se již prodalo téměř čtyři
tisíce parkovacích kotoučů.
Někteří občané vyjádřili sice
podiv nad tím, že jsou v něm-
čině, ale po vysvětlení důvodů
a principu, na jakém je užíván,
byli uklidněni. Město totiž
hledalo nejlevnější druh a ten
byl ve městě zaveden - stojí
deset korun. V sousední Os-
travě je možné si pořídit ko-
touček v češtině, ale podstatně
dražší. A cizojazyčný text není
používán - důležité jsou nasta-
vitelné hodiny. 

■ Podpora rozvoje seniorů
O nastartování projektu

Univerzita třetího věku jsme 
v OKU již psali. Naši občané

nad 55 let se mohli přihlásit 
k nabídce vzdělávání tří vyso-
kých škol. Vybrána byla Vyso-
ká škola podnikání v Ostravě
se čtyřsemestrálním studiem.
To bude probíhat formou čtyř-
hodinových bloků jednou za
čtrnáct dnů vždy v odpoled-
ních hodinách v prostorách
Základní školy na ulici Čs. ar-
mády. Školné činí 1 500 korun
za semestr (v každém roce jsou
dva semestry). Město chápe
tuto aktivitu jako velmi pří-
nosnou a nechce snižovat ži-
votní standard seniorů. Rada
odsouhlasila příspěvek za škol-
né z rozpočtu města ve výši 
1 000 korun za každého senio-
ra. Celkem 40 »studentů« je
rozděleno do dvou skupin. 
A na co se mohou těšit? V prv-
ním semestru se naučí praco-
vat s počítačem, využívat e-
mail, vyhledávat informace na
internetu. Ve druhém si osvojí
základní komunikaci ve zvole-
ném cizím jazyce a získají
praktické informace o mož-
nostech cestování do zahrani-
čí. Ve třetím budou mít mož-
nost výběru z různých témat -
například Lidé a země kolem
nás, Umění kolem nás, Archi-
tektura kolem nás. Poslední
semestr bude věnován proble-
matice práva a praktických
zkušeností o službách a úřa-
dech v rychle měnícím se svě-
tě. 

■ Do Polska přes lávku
Radní podpořili záměr zá-

stupců gminy Gorzyce propo-
jit cyklotrasy mezi Olzou,
Uchylskem a Kopytovem láv-
kou přes Olši, k čemuž se klad-
ně vyjádřila i komise pro měst-
skou část Šunychl. Protože se
jedná o přeshraniční spoluprá-
ci, musí konečné slovo k do-
hodě o spolupráci vyslovit za-
stupitelstvo města (12. září). 

■ Opravy domovního fondu
Majetkový odbor se zástupci

bytové komise posoudili pří-
mo v terénu technický stav
domů města a vytypovali ty,
které budou zařazeny do plánu
oprav v příštím roce. Předpo-
kládaná výše nákladů je téměř
24 milionů korun. Přednostně
budou prováděny opravy výta-
hů, výměny oken a balkóno-
vých dveří, generální opravy
rozvodů.

■ Úprava nájemného
V loňském roce byla schvá-

lena zákonná úprava jedno-
stranného zvýšení nájemného
v bytech s regulovaným ná-
jemným. Podle propočtů bu-
dou v Bohumíně sazby nájem-
ného v těchto bytech od ledna
následující:

kategorie průměr Kč/m2

I. 20,49

II. 17,58

III. 14,98

IV. 12,45 

■ Nová členka zastupitelstva

Stávající členka zastupitel-
stva našeho města Jaroslava
Krömerová podala z důvodů
časového vytížení rezignaci.
Podle zákona o volbách nastu-
puje další z pořadí náhradníků
volební strany. V tomto přípa-
dě se jedná o volební stranu
ČSSD a v pořadí náhradníků
byla na nejvyšší příčce paní
Petra Dudová. Rada jí předala
osvědčení o členství v zastupi-
telstvu a na svém prvním jed-
nání tohoto nejvyššího měst-
ského orgánu složí slib. V její
práci pro město jí přejeme
mnoho úspěchů. 

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice

I uprostřed parného léta zasedla 13. srpna rada města ke
svému pravidelnému jednání, ze kterého přinášíme čtená-
řům pár postřehů. 

▲ Nová členka zastupitelstva
města Petra Dudová (ČSSD)
pracuje v BM servisu, a. s. jako
vedoucí zásobování.

Přezdívkám »hotelák« nebo »opičák«
by mohl být konec. Radnice vyhlásila
anketu, v níž hledá nové pojmenování
pro bývalý hotelový dům, ve kterém vy-
rostly nové byty první kategorie za 80
miliónů.

»Jsme zvědaví, jestli se nám název hotelový
dům, který je dlouho zažitý u veřejnosti, poda-
ří změnit. Víme, že to nebude jednoduché, ale
chceme se o to pokusit. Budeme moc rádi,
když se do ankety o pojmenování hotelového
domu aktivně zapojí vedle bohumínských i mi-
mobohumínských také jeho budoucí nájemní-

ci. Především ti by si měli rozhodnout, jak se
jejich novému bydlení bude říkat. V případě, že
vybereme název, který navrhne některý z nich,
dostane od nás kromě ceny za vítězný název

zdarma také měsíční nájem,« řekl k anketě
starosta města a senátor Petr Vícha. 

Nápady na nové jméno pro hotelový
dům mohou lidé posílat pod heslem Ná-
zev pro hotelový dům e-mailem na adresu
hotelovy-dum@mubo.cz, poštou na adre-
su Město Bohumín, Masarykova 158, 

Hledá se nové pojmenování pro bývalý hotelový dům
735 81 Bohumín nebo SMS zprávou na
číslo 732 596 092. Návrhy mohou zájemci
vhodit také do schránky důvěry městské-
ho úřadu nebo odevzdat v infocentru bo-
humínské radnice. Kromě soutěžního
jména pro bývalý hotelový dům je zapo-
třebí připojit také jméno a příjmení autora
návrhu, jeho telefon i adresu. 

Na autora vítězného pojmenování čeká
víkendový pobyt v bohumínském Penzio-
nu ve věži s volným vstupem do aquacent-
ra. O novém jménu pak rozhodnou radní. 

Lukáš KANIA
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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 Štefánikově
1080, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 18, 6. nadzemní podlaží.

Celková plocha 58,10 m2, pro

výpočet nájemného 57,40 m2.

Prohlídka bytu proběhla 28.8.

Licitace se koná 3.9. v 16.30

hodin.

● Byt na ulici Okružní
1069, 1+1, kategorie I., číslo

bytu 41, 4. nadzemní podlaží.

Celková plocha 29,84 m2, pro

výpočet 27,25 m2. Prohlídka

bytu proběhla 28.8. Licitace se

koná 3.9. v 16.45 hodin.

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

1. nadzemní podlaží. Celková

plocha 42,39 m2, pro výpočet

nájemného 40,09 m2. Prohlíd-

ka bytu 4.9. od 10 do 10.30 ho-

din. Licitace se koná 5.9. v 16

hodin.

● Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, kategorie I., číslo

bytu 14, 3. nadzemní podlaží.

Celková plocha 30,80 m2, pro

výpočet nájemného 28,90 m2.

Prohlídka bytu 4.9. od 9 do

9.30 hodin. Licitace se koná

5.9. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Štefánikově
1073, 1+3, kategorie I., číslo

bytu 51, 9. nadzemní podlaží.

Celková plocha 68,46 m2, pro

výpočet nájemného 66,89 m2.

Prohlídka bytu 11.9. od 8.30

Připravované licitace městských bytů 1. kategorie
do 9 hodin. Licitace se koná

12.9. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Štefánikově
957, 1+3, kategorie II., číslo

bytu 6, 4. nadzemní podlaží.

Celková plocha 55,84 m2, pro

výpočet nájemného 55,04 m2.

Prohlídka bytu 11.9. od 9.15 do

9.45 hodin. Licitace se koná

12.9. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, kategorie I., číslo bytu 8,

2. nadzemní podlaží. Celková

plocha 56,13 m2, pro výpočet

nájemného 55,13 m2. Prohlíd-

ka bytu 11.9. od 10 do 10.30

hodin. Licitace se koná 12.9. 

v 16.30 hodin.

● Byt na ulici Janáčkově
804, 1+1, kategorie II., číslo

bytu 2, 1. nadzemní podlaží.

Celková plocha 48,10 m2, pro

výpočet nájemného 44,60 m2.

Odra se svými přítoky
Opavou a Ostravicí je čím
dál více využívána vodáky.
Úsek z Polanky nad Odrou
po Koblov měří 16,5 kilo-
metru a končí na soutoku
Odry s Ostravicí pod Lande-
kem, poblíž Hornického mu-
zea (www.vodackyportal.cz).

Mnozí vodáci už se přesvěd-
čili o snadné sjízdnosti 10,5 ki-
lometru dlouhého úseku z Os-
travy-Koblova k soutoku Odry
s Olší v polském Zabełkově.
Účastníci společné polsko -
české akce »Plavidlo« každo-
ročně v červnu poznávají krá-
su a atraktivnost Odry zejmé-
na v oblasti meandrů. Vodáci
na kánoích, kajacích i raftech
sjíždějí Odru z Koblova až za
soutok Odry s Olší a pokračují
po Odře dále do Polska. Úsek
Olše z Petrovic po Věřňovice
byl splavněn v létě roku 2007
díky výstavbě schůdků pro
překonávání vodních stupňů 
v rámci projektu »Slezské Be-
nátky«. Úsek od Věřňovic po
překonání jezu pod silničním
mostem až po soutok s Odrou
je bez překážek a mírný proud

plyne mezi zalesněnými břehy.
Svazek měst a obcí okresu
Karviná připravuje zpřístup-
nění Olše a Odry pro cyklisty
vybudováním cyklotras podél
obou řek. Oživení cykloturisti-
ky a malého pohraničního sty-
ku může přinést společný zá-
měr města Bohumína a gminy
Gorzyce k vybudování lávky
pro pěší a cyklisty přes Olši
mezi českým Kopytovem a
polským Uchyłskem. Došlo by

k dalšímu propojení meziná-
rodní cyklotrasy 56 a místní
bohumínské trasy A s polský-
mi trasami Euroregionu 24C a
Eurovelo R4. Zastupitelstvo
města na svém zasedání 12. zá-
ří bude jednat o smlouvě o
spolupráci s Gorzycemi na vý-
stavbě lávky přes Olši.

Na tyto trasy navazuje na
polské straně trasa 316Y Powi-
atu Wodzisławskiego a gminy
Gorzyce o délce 52 kilometru.

Odra s Olší vodáckým a cykloturistickým rájem
Pamětníci vědí, že lávka v těch-
to místech již před druhou svě-
tovou válkou, a také během ní,
existovala a nejen starousedlí-
ci z obou stran řeky by uvítali
její obnovení. Ze Starého Bo-
humína lze již dnes po cyklo-
trase 6109 nebo od Aquacent-
ra a Penzionu ve věži po míst-
ní cyklotrase C dojet k Anto-
šovické lávce v městské části
Pudlov. Po překonání Odry na
kole či pěšky se nabízí k pro-
zkoumání celé Hlučínsko. An-
tošovická lávka pro pěší přes
Odru byla nově vystavěna 
v roce 2000, protože tu pů-
vodní, vybudovanou po druhé
světové válce na železné kon-
strukci určené pro plynové po-
trubí, strhla v roce 1997 ničivá
povodeň. V místě lávky již
však mnoho desetiletí před je-
jím prvním vybudováním fun-
goval převoz a umožňoval tak
pohyb místních přes řeku. Bo-
humínští při rozvoji cyklotu-
ristiky díky Antošovické lávce
objevili Hlučínsko, v případě
obnovení lávky přes Olši se
nabídne k objevování Wodzi-
sławsko.

Lumír MACURA

Prohlídka bytu 13.9. od 9 do

9:30 hodin. Licitace se koná

17.9. v 16 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. Licitace

se koná 10.9. v 16 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie  I., číslo

bytu 67, 11. nadzemní podlaží.

Celková plocha 31,18 m2, pro

výpočet nájemného 28,86 m2.

Prohlídka bytu 6.9. od 8.30 do

9 hodin. Licitace se koná 10.9.

v 16.15 hodin.

Bližší informace získáte na

odboru majetkovém, telefo-

nicky na čísle 596 092 199.

(vach)

▲ Účastníci každoroční společné polsko - české akce »Plavidlo« pozná-
vají krásu řeky Odry. Foto: František Krejzek 
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Naše školy o prázdninách nezahálely

Pozvánka 
na zastupitelstvo 

Šesté zasedání zastupi-
telstva města se uskuteč-
ní 12. září ve velké zase-
dací síni v budově radni-
ce. Jednání začíná ve 13
hodin.

Na programu bude mi-
mo jiné:

- plnění rozpočtu města
za I. pololetí 2007, výhled
do konce roku;;

- majetkové záležitosti;
- územní plán.

Zasedání je přístupné
veřejnosti a v přímém pře-
nosu ho bude vysílat Tele-
vizní informační kanál
Bohumín. (red)

Více než 16 milionů korun
vložilo město o prázdninách
do oprav mateřských a zá-
kladních škol. Rekonstruk-
cemi prošly například stře-
chy, osvětlení, sociální zaří-
zení, elektroinstalace, vzdu-
chotechnika nebo podlahy.
Jinde se naopak modernizo-
valo zařízení kuchyní, pro-
vedla se výměna oken nebo
obnova školního dvora. 

Nejvíce peněz letos v oblasti
školství město investovalo do
generální opravy tzv. Fit škol-
ky v těsné blízkosti bývalého
hotelového domu. »Budova
školky dostala nová okna i zatep-
lení. Jde vůbec o naši první škol-
skou budovu, která byla kom-
pletně zateplena, to znamená
střecha i pláš� budovy. Zcela no-
vá je i fasáda, jejíž barvu jsme vy-
bírali tak, aby korespondovala se
zářící fasádou opraveného hote-
lového domu,« řekla Pavla Skoka-
nová, vedoucí odboru školství,
kultury a sportu. Rekonstrukce
si vyžádala 7,5 milionu korun,
město však na ni získalo dotaci
ve výši 6,7 milionu korun.

Téměř 1 milion korun šlo 
z městského rozpočtu napří-
klad do opravy základní školy
v Pudlově. Tu navštěvuje přes
180 dětí, 95 procent z nich je

přitom ze sociálně znevýhod-
něného prostředí. Část školní
budovy dostala nová okna,
proběhla zde oprava stropů 
a elektroinstalace. Vznikly 
i nové třídy. »Škola je specifická
tím, že funguje podle projektu ko-
munitní školy. Každoročně oteví-
ráme přípravné nulté ročníky.
Nově se zde po prázdninách obje-
ví dvě speciální třídy. Bude se jed-
nat o elokované pracoviště Střed-
ní školy praktické a řemeslné 
z Havířova. Ta nabídne dvouleté
studium žákům z devátých tříd,
které absolvovali výuku podle
speciálních osnov zvláštních škol,«
upřesnila vznik nových tříd

Pavla Skokanová. V pudlov-
ské škole navštěvuje 129 žáků
běžné třídy, 38 dětí speciální
třídy a 15 dětí přípravný nultý
ročník.

»Školy jsou v Bohumíně ve vel-
mi dobrém stavu, což dokazuje,
že investujeme už do oprav půd-
ních prostor a školních dvorů. Po-
stupně tak chceme zatraktivnit
školní prostředí učitelům i dětem.
Zateplováním školských budov
chceme zároveň dosáhnout ener-
getických úspor a snížení provoz-
ních nákladů. Ušetřené peníze
pak budeme moci investovat do
kvalitnějších vzdělávacích projek-
tů. Například školy v městských

Slovo žena se začne ve všech pádech skloňo-
vat od září v bohumínské kulturní městské or-
ganizaci K3 Bohumín. O ženách přijede hovo-
řit sexuolog Radim Uzel, osudu žen bude vě-
nován filmový klub a také začne pravidelné
měsíční setkání žen nazvané »Když se muži ne-
dívají«.

Nejznámější český sexuolog Radim Uzel přije-
de svými historkami pobavit bohumínské divá-
ky už v pondělí 17. září od 19 hodin. Po skončení
jeho show nazvané »Na slovíčko, pane doktore«
přijde na řadu oficiální zahájení filmového klu-
bu a promítnutí slavného českého dokumentu
»Ženy pro měny«. V něm ženy otevřeně hovoří
o svých cestách k ideální postavě přes diety a
plastické operace, ale i o životě s dokonalostí
modelky. Film se snaží odpovědět na otázku:
Kdo uměle vytvořil a propaguje tvary, jež stojí
spoustu úsilí a bolesti, ale i podezřele hodně pe-
něz? I ostatní filmy ale stojí za povšimnutí.

»V rámci filmového klubu budeme promítat každý
měsíc. Myslím, že jsme vybrali opravdu velmi pouta-
vé snímky, které popisují problémy žen a jejich psy-
chiku. V říjnu promítneme snímek Grabavica ze
současného Sarajeva o svobodné matce a její pátravé
dceři, která se narodila ze znásilnění během tamní
války. V listopadu přijde na řadu film 8 žen, krimi-
nální příběh, v němž jedna z žen musela zavraždit
pána domu. V prosinci promítneme film Volver, o ot-
covraždě, v jejímž pozadí je incestní vztah otce a dce-
ry,« řekl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.

Ženské programové trio pak doplní novinka -
měsíční cyklus nazvaný »Když se muži nedíva-
jí«. Konat se bude v bohumínské solné jeskyni.
První setkání v pátek 14. září ponese název »Pe-
čujte o své tělo, připus�te, že jste skvělá!« Bab-
ské řeči nejen o hubnutí, výživě a pohybu v něm
povede Jana Wilczková. Každá návštěvnice do-
stane osobní jídelníček vytvořený přímo na mí-
ru. V ceně programu je také pobyt v solné jesky-
ni a pohoštění. (kab)

▲ Fit školka má novou fasádu budovy družiny a vyměněná okna. 
Zateplení pláště školy je před dokončením. Foto: František Krejzek

částech Skřečoň a Pudlov už při-
pravují projekty s názvem Pozi-
tivní klima do » uvedla místos-
tarostka Věra Palková.

Přestože ve školách opravy
teprve skončily, úředníci již
te� připravují rekonstrukce
na další roky »Přes jeden milion
korun máme letos vyčleněno na
projekční přípravu investičních
akcí ve školách pro příští rok.
Chystáme například generální 
opravu mateřské školy v Nerudo-
vě ulici a zatraktivnění školního
dvora sídlištní školy v ulici Čs.
armády,« sdělila Pavla Skoka-
nová. Školní dvůr základní
školy na třídě Dr. E. Beneše se
nové tváře dočká už letos na
podzim. »Venkovní prostranství
bude hýřit barvami a zelení. Počí-
táme tady s pergolou, popínavými
květinami, pro děti vyroste pro-
stor na basketbal i jiné míčové
hry. Nebude chybět přístřešek pro
kola. Nově by se na stěně školy
měly objevit i sluneční hodiny ne-
bo kreslicí tabule pro děti,« doda-
la Pavla Skokanová.

Město vlastní přes 20 škol-
ských budov. Celkem v Bohu-
míně funguje osm základních
škol, které navštěvuje přes dva
tisíce dětí. Mateřských škol má-
me deset. Tři z nich jsou sou-
kromé a ostatní spravuje město.
Dochází do nich 550 dětí.

Lucie BALCAROVÁ

Kulturní agentura K3 zaostřuje na ženy
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Maják městské policie
vyřešeny pokutou, třetí, závaž-
nější přestupek, byl postoupen
správnímu orgánu. Další za-
kladatel černé skládky byl od-
halen v Pudlově poblíž ČD,
kde vysypal z přívěsného vozí-
ku stavební su�.

● Strážníci zadrželi 30. čer-
vence na Ostravské ulici tři
mladíky z Ostravy posilněné
alkoholem, kteří zde zkoušeli
svou fyzickou zdatnost a zniči-
li tři dopravní značky, které
vytáhli i s betonovými základy.
Zákrok byl učiněn po oznáme-
ní občany.

● Další důležité oznámení
přišlo 6. srpna, že přes železá-

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

● Ve sledovaném období od
posledního vydání OKA zadr-
želi strážníci celkem pět hleda-
ných osob policií ČR. Posled-
ního z pětice hlídka zadržela
20. srpna po půlnoci na parko-
višti v ulici Jateční, kde ještě 
s jedním kumpánem obcházeli
zaparkovaná vozidla. 

● Strážníci byli úspěšní při
zjiš�ování občanů zakládají-
cích černé skládky. Mobilní ka-
merou byli odhaleni ve třech
případech pachatelé, kteří na
ulici Úvozní ve Skřečoni od-
hodili pytle s odpadem v místě
stanoviště velkokapacitních
kontejnerů. Dva případy byly

Zmaří-li adresát i předání
takového poučení, učiní o tom
doručovatel záznam a o další
doručení či předání poučení se
již nepokusí. 

Poučení o následcích odmít-
nutí doručení či neposkytnutí
součinnosti musí obsahovat:
označení správního úřadu, je-
hož písemnost se doručuje

(například MěÚ Bohumín,
odbor právní )
a jeho adresa,
označení pí-
semnosti a u-
vedení následků popsaného
postupu (písemnost se pova-
žuje za doručenou dnem, kdy
k neúspěšnému pokusu o do-
ručení došlo).

Zákon nestanoví povinnost
adresáta potvrdit převzetí ta-
kového poučení. Není-li z jeho
strany prokázán opak, má se
za to, že adresát odmítl převze-
tí písemnosti a přijal poučení
o následcích. Na základě vý-

še uvedeného
pak platí tak-
zvaná fikce do-
ručení. Zna-

mená to, že písemnost je doru-
čena dnem, kdy došlo k neú-
spěšnému pokusu o doručení
nebo poučení o následcích 
jeho maření.

Povinnost doručit písem-
nost je zákonem uložená po-
vinnost toho správního úřadu,
který ji vyhotovil. Tuto písem-
nost může doručit mimo jiné 
i prostřednictvím svých pra-
covníků jako doručovatelů.
Doručovatelé jsou pak povin-
ni doručovat písemnost stej-
ným způsobem jako provozo-
vatel poštovních služeb. Při
doručování mají postavení 
úřední osoby (§ 19 správního
řádu).

Šárka PALERMOVÁ, 
vedoucí odboru právního

paragrafy

Nepřevzetí zásilky neznamená nedoručení
Jestliže adresát odmítne převzít zásilku - je jedno z jakých

důvodů (např. odmítne prokázat totožnost, maří fakticky pře-
vzetí zásilky, neotevře dveře, chce zásilku poslat jinak) - má
doručovatel povinnost předat adresátovi písemné poučení 
o následcích takového jednání (§ 24 odst. 3 správního řádu).

renský most jde muž s litino-
vým kanálovým víkem. Stráž-
níci muže zadrželi ve sběrně
surovin i se zcizeným víkem 
a vše postoupili Policii ČR.

● Tam také putoval 11. srpna
mladík s basebalovou pálkou,
kterou poškodil osobní vozidlo
na Wolkerové ulici ve Starém
Bohumíně. 

● K fyzickému napadení 
a zranění muže dvojicí pacha-
telů došlo dalšího dne v Rych-
valdě. Podle popisu pak hlídka
městské policie zadržela oba
násilníky a předala je policii.  

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

Výstava fotografií připomíná povodně
Fotografická výstava s ná-

zvem »Deset let poté« nabízí 
v prostorách radnice vzpomín-
ku na katastrofální povodeň,
která se v červenci 1997 pro-
hnala Bohumínem. Fotogra-
fie, zapůjčené bohumínskými
občany, jsou vystaveny v prv-
ním poschodí radnice. Barev-
né i černobílé záběry doku-
mentují několik červencových
dnů roku 1997, které změnily
chod tohoto města. Výstava
zde bude k vidění minimálně
do konce září. (balu)Foto: Lucie Balcarová

Po schůzkách v městských
částech v červnu letošního
roku vyhodnotila radnice
dotazníky k problematice
odpadních vod ve městě.

Dotazník byl předán 2 400
vlastníkům rodinných domků,
nazpět se vrátilo 1404 vyplně-
ných anketních lístků, tedy re-
kordní 58,5 % návratnost.

Z jednání s občany a z poža-
davků z dotazníků vyplynulo:

1. zpracovat plán dostavby
dalších kanalizačních uličních
sítí, které nebyly dosud pláno-
vány;

2. doplnit mapu odkanalizo-
vání v geografickém systému
města;

3. zpracovat informace o roz-
místění žump, které budou pře-
dány BM servisu, a. s. k vypra-
cování nákladové rozvahy na
jejich vyvážení;

4. zapracovat získané infor-
mace o existujících kanaliza-
cích, které nejsou dosud nikde
v evidenci;

Díky velmi dobré vzájemné
spolupráci s občany našeho
města byly upřesněny plány
výstavby kanalizačních sítí, na
které bude město požadovat
dotace z EU. Chtěli bychom
tímto všem zúčastněným za je-
jich aktivitu poděkovat.

Petr KAMÍNEK, 
odbor stavební

Anketa 
k odpadním 
vodám 
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»V první etapě nasvětlování
přechodů pro chodce jsme vybíra-
li ty, které jsou na rušných ulicích
a v blízkosti škol a kde bylo mož-
né nasvětlení realizovat bez insta-
lace nových stožárů. Speciální
světla jsme umístili na stávající
sloupy veřejného osvětlení ve výš-
ce šesti až deseti metrů. Někde

Na pěti přechodech se večer svítí

jsme se však bez
instalace no-
vých stožárů
přece jen neobešli. V příštích le-
tech chceme v nasvětlování pře-
chodů pro chodce ve městě po-
kračovat,« uvedla Jana Slívová
z investičního odboru naší
radnice.

Nového nasvětlení se tak
dočkaly dva přechody v ulici
Jana Palacha - u zdejšího gym-
názia a u vchodu do parku Pet-
ra Bezruče u Seifertovy ulice.
Nasvětlen byl také přechod 

u základní ško-
ly na ulici Čs.
armády v cen-

tru Bohumína. V městské čás-
ti Záblatí má nové osvětlení
přechod u základní školy 
v Bezručově ulici v blízkosti
železáren. Stejný typ nasvětle-
ní získal i přechod pro chodce

u základní školy na ulici 1. má-
je ve Skřečoni.

Bezpečnost lidí, kteří ve 
Skřečoni potřebují přejít ruš-
nou silnici 1. máje, by měl na-
víc v příštím roce nově zvýšit 
i semafory řízený přechod pro
chodce. Ten bude historicky
vůbec první ve městě. Přechod
vznikne ve středu této městské
části na frekventované silnici
mezi Bohumínem a Dolní Luty-
ní. Jeho vybudování bude stát
město zhruba 1 milion korun.

Lucie BALCAROVÁ

Pět nejrušnějších přechodů pro chodce ve městě se dočkalo
nočního nasvětlení. Přechody, které se nacházejí v blízkosti
škol a především na silnicích první třídy, jsou teď večer bez-
pečnější. Radnice do intenzivního osvětlení přechodů inve-
stovala téměř 300 tisíc korun.

novinky

Sběrný dvůr komunálních
odpadů je v provozu od září
roku 2006 v areálu BM servi-
su, a. s., na ulici Koperníkově.
Každý měsíc využije služeb to-
hoto sběrného místa více než
pět set občanů. 

Občané města mají možnost
ve sběrném dvoře odevzdávat
vytříděné složky komunálního
odpadu. Při návštěvě sběrné-
ho dvora prokážete obsluze
sběrného dvora své bydliště na
území města Bohumína plat-
ným dokladem. Ve sběrném
dvoře není od občanů vybírá-
na žádná úhrada. 

Sběrný dvůr nesmí využívat
podnikatelé k likvidaci odpa-
dů z podnikatelské činnosti.
Podnikatelé mohou ve sběr-
ném dvoře předávat pouze
kompletní vyřazené elektroza-
řízení. 

Které konkrétní druhy od-
padů lze ve sběrném dvoře 
odevzdat? 

1) Velkoobjemové odpady,
to jsou odpady, které se svým
objemem nevejdou do popel-
nice (např. skříně, gauče, ko-
berce, …).

2) Separovaný odpad - plas-
ty, papír, sklo (autoskla odebí-
rána nebudou).

3) Textil, kovový odpad, pneu-
matiky (pouze osobních auto-

mobilů) jednorázově v množ-
ství do 5 kusů, stavební odpa-
dy (zemina, beton cihla, de-
moliční odpady) rovněž jed-
norázově v omezeném množ-
ství do 0,5 m3 (což je 5 - 6 za-
hradních koleček).

4) Nebezpečné odpady - jde
o druhy odpadů sbíraných 
i pojízdnou sběrnou 6x ročně
v soboty (např. autobaterie,
motorové oleje, zbytky barev,
zbytky chemikálií, olejové filt-
ry, ...).

5) Elektrozařízení, tj. vyřa-
zené elektrospotřebiče (např.
televizory, ledničky, počítače,
vysavače, pračky, žehličky, zá-
řivky ...). Vyřazené elektros-
potřebiče musí být kompletní.

6) Rostlinný odpad - pose-
čená tráva, listí, rostlinné
zbytky (kromě ořezaných vět-
ví, keřů apod.).

Občan přivezený odpad sám
uloží na místo, které mu určí
obsluha sběrného dvora. V pří-
padě likvidace pozůstalosti,
vyklizení bytu nebo rodinného
domu si občan může zajistit 
likvidaci tohoto odpadu samo-
statně prostřednictvím BM
servisu, a. s. (přistavení velko-
kapacitního kontejneru pouze
pro svoji potřebu) a za tuto
službu zaplatit.

Provozní doba ve sběrném
dvoře je ve dnech pondělí až
pátek od 8 do 17 hodin a v so-
botu od 8 do 14 hodin. 

Novou službu, jejímž cílem
je zamezení ukládání odpadů
kolem popelnic a sběrných ná-
dob na odpady, nabízí BM ser-
vis, a. s. Můžete si domluvit
odvoz velkoobjemových odpa-
dů (skříně, gauče, ledničky, te-
levizory, pračky,…) do sběrné-
ho dvora multikárou. Je mož-
né ji objednat na BM servisu,
a. s. osobně nebo na telefon-
ních číslech v době od 8 do 12
hodin v pořadí 596 092 438,
596 092 443, 596 092 459
minimálně jeden týden pře-
dem. Za odvoz se platí řidiči
vozidla v hotovosti přímo na
místě. Odpad je svážen vždy
ve čtvrtky od 14 do 17 hodin 
a v soboty od 10 do 15 hodin.

Ceny za odvoz odpadů ve
čtvrtky: centrum města 381
Kč, Skřečoň 405 Kč, ostatní
městské části 476 Kč (za jednu
multikáru). 

Ceny za odvoz odpadů v so-
boty: centrum města 428 Kč,
Skřečoň 452 Kč, ostatní měst-
ské části 524 Kč (za 1 multiká-
ru). 

BM servis, a. s. nabízí obča-
nům další variantu odvozu
velkoobjemových odpadů do
sběrného dvora. Občané po u-
hrazení zálohy ve výši 500 Kč
a po prokázání své totožnosti
mají možnost zapůjčení vozíku
(dvoukoláku) pro převoz od-
padů. Záloha je v plné výši
vrácena po odevzdání vozíku
obsluze sběrného dvora.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Odpad ve sběrném dvoře odevzdáte bezplatně
V minulém Oku jsme zveřejnili případ občanky bydlící 

v blízkosti sběrného dvora, která odvezla své nepotřebné by-
tové zařízení ke Kališově jezeru. Neminula ji několika tisícová
pokuta, ačkoliv mohla odpad odevzdat zdarma ve sběrném
dvoře. Znovu proto připomínáme jeho funkci.

▲ Nemusíte se do sběrného dvora tahat s dvoukolákem, ani objednávat
multikáru. Koně vám pomohou stejně dobře. Foto: Miroslav Sternadel



● Bez parkovacího kotouče to ani nezkoušejte
Stání na takto vyznačeném parkovišti bez parkovacího kotouče

může přijít řidiče  na 1 500 korun pokuty.
Foto: František Krejzek 

● Správa domů se stěhuje 
Od 1.10. bude správa městských domů přemístěna do nových

prostor na náměstí T. G. Masaryka v domě č. p. 225. Bude sem
přestěhován také celý odbor majetkový. (drd)
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Dopřejte svým blízkým zasloužené pohodlí
V Bohumíně funguje Cen-

trum sociálních služeb (pří-
spěvková organizace města),
které poskytuje dva druhy
sociální péče. První je Do-
movinka, což je denní stacio-
nář pro osoby se specifický-
mi potřebami, který má ka-
pacitu 25 klientů a využívá
jej v současné době 20 lidí.
Druhou službou sociální pé-
če je terénní pečovatelská
služba. 

Tuto službu poskytuje cent-
rum bu� v domácnostech do-
mů s pečovatelskou službou,
kde má pečovatelka pracovní
zázemí, anebo klientům v je-
jich přirozeném domácím pro-
středí. Pečovatelky dochází do
jednotlivých domácností seni-
orů podle požadavků na služ-
by. Pečovatelskou službu vyu-
žívá v Bohumíně 268 lidí. Me-
zi nejžádanější služby patří
rozvoz obědů, který využívá
přes 160 klientů (dovoz obědů
stojí ve všední dny v 12 korun,
o víkendech pak 15 korun, o-
běd samotný 44 korun), klien-
ti také využívají služeb jako je
nákup a úklid. Dalšími služba-
mi, které centrum nabízí, jsou
například praní, žehlení, nebo
dávkování léků.

Ceník pečovatelské služby
se odvíjí od základní sazby 
a záleží na době, kterou pečo-
vatelka v domácnostech stráví.
Konkrétně pak například ho-
dina při pomoci v domácnosti
stojí 80 korun. Základní běžný
úklid (utření prachu, luxování
a úklid sociálního zařízení)
přijde klienta na 40 korun. Zá-
leží ale na čase, který pečova-
telka u klienta stráví. Pravidel-
ný nákup obstará pečovatelka

za 30 korun, praní přijde na
50 korun, žehlení na 30 korun
a pomoc při osobní hygieně na
80 korun. Zdarma je například
doprovod k lékaři nebo na 
úřad. Pokud klienti s Centrem
uzavřou smlouvu o zvýšeném
poskytování sociálních služeb,
tak jim nabízíme slevy při úkli-
dových pracích. 

Záměrem města je poskyto-
vat služby sociální péče všem
potřebným a nedopustit, aby

▲ Pracovnice pečovatelské služby může vašim blízkým dovážet obědy přímo do bytu. Foto: František Krejzek

senioři z ekonomických důvo-

dů zůstali bez pomoci. Město

má šest domů s pečovatelskou

službou, kde je celkem 89 by-

tů. Dalších 35 bytů v Jateční

ulici funguje v režimu pečova-

telské služby. V Centru sociál-

ních služeb pracuje čtrnáct pe-

čovatelek a v denním stacio-

náři Domovinka pak pět soci-

álních pracovníků.

Lucie BALCAROVÁ

Partnery tohoto projektu
jsou Centrum pro rodinu Slu-
níčko z Karviné a bohumínské
Centrum mladé rodiny Bobeš.

Jedná se o pilotní projekt 
v oblasti rozvoje multikultur-
ního prostředí na Ostravsku,
jehož cílem je integrace rodin
cizinců do majoritní společ-
nosti, příprava mateřských
center na příchod rodin zahra-
ničních pracovníků, zvýšení
povědomí o cizích kulturách 
a zprostředkování kontaktů
mezi cizinci a Čechy. V rámci
projektu budou jak v RC Cha-

loupka, tak v partnerských
centrech připraveny pro rodi-
če a jejich děti pravidelné i ne-
pravidelné akce. Každý týden
budou probíhat komunikační
lekce v anglickém jazyce a lek-
ce českého jazyka pro cizince,
k dispozici bude pravidelně ta-
ké překladatel. 

Kulturu cizích zemí bude
možno poznat v praxi díky ak-
tivitě »Jak se žije v...« , kdy bu-
dou představovány národní
kuchyně, reálie, zvyky a po-
hádky jednotlivých zemí.

Petra KALICHOVÁ

Projekt »Slova nejsou důležitá« 
V ostravském Rodičovském centru Chaloupka proběhne

20. září slavnostní zahájení projektu »Slova nejsou důležitá -
Words aren´t important«, který vznikl za podpory grantu z Is-
landu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mecha-
nismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřed-
nictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 



Městská nemocnice prošla
velkou rekonstrukcí dvou
hlavních chirurgických ope-
račních sálů. Opravu finan-
covalo město a stála 17 milio-
nů korun. Městu se však po-
dařilo na rekonstrukci získat
dotaci ministerstva zdravot-
nictví ve výši 11 milionů.

Obnova operačních sálů za-
čala v červnu a v těchto dnech
v nich začíná znovu provoz.

Během stavebních úprav
nezůstal kámen na kameni,
změnily se zcela dispozice o-
bou operačních sálů. Bylo vy-
budováno nové sociální záze-
mí pro lékaře i pacienty (např.
šatny, denní místnost lékařů,
místnost protokolu, místnost
pro sterilizaci nástrojů, míst-
nost pro přípravu pacientů).
Operační sály dostaly zcela
novou vzduchotechniku. Její
technická část musela být u-
místěna pod střechu do pod-
kroví, což byl technický oříšek.
Nové jsou také podlahy, pod-
hledy, veškeré obklady a dlaž-

ba. Nové je i zdravotnické vy-
bavení sálů.

Jedná se o atypickou rekon-
strukci, která kromě staveb-
ních prací kladla velké nároky
na vzduchotechniku, chlazení
i vnitřní vybavení. Sály mají
nová operační světla, došlo ke

kompletní výměně oken, pod-
lah, stropů, stěn. V sálech je 10
nových automatických dveří.

Oprava zcela změnila ope-
rační zázemí nemocnice. Lepší
prostředí i vybavení znamená 
i větší komfort pro pacienty 
i nemocniční personál, ale

především splnění hygienic-
kých norem. První operace
zde proběhly 29. srpna. Ročně
zde chirurgové provedou té-
měř 1 700 operací a 700 gyne-
kologických zákroků, týdně je
to v průměru 30 až 40 operací.

Lucie BALCAROVÁ

Bohumínská nemocnice má nové operační sály

Foto: František Krejzek
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Slinivka břišní je životně důležitým orgánem
produkujícím řadu trávicích enzymů a látek
hormonální povahy (např. dobře známý insu-
lin). Z toho vyplývá, že jakékoli postižení tohoto

orgánu je potenciálně zdraví až životu nebezpečnou epizodou
v našich životech. 

Věnujme se dnes jednomu 
z onemocnění tohoto orgánu,
tj. zánětu. Rozlišujeme dvě zá-
kladní formy.

Akutní zánět slinivky břiš-
ní - jde o »blesk z čistého ne-
be« přichází jako krutá, para-
lyzující až šokující bolest bři-
cha bez možnosti úlevy, nevol-
nost, zvracení, ochabnutí střev-
ní činnosti, teploty, těžká de-
hydratace, v těžších případech
stav ústí do rozvratu vodního
a minerálního hospodářství,
nastává multiorgánové selhání
a smrt.

Příčin je hned několik,
nejčastějšími jsou tyto:

Užívání alkoholu - a to čas-
to i nárazové, nepravidelné,
tzv. alkoholové excesy. Tato

forma se nikomu nevyhýbá,
spíše naopak může postihnout
i mladé, předtím relativně
zdravé jedin-
ce.

Onemocně-
ní žlučníku a žlučových cest -
kameny a to i u pacientů, kteří
jsou řadu let po operačním od-
stranění žlučníku.

Endokrinní onemocnění -
příštítná tělíska.

Tupé úrazy břicha - a to i u
dětí.

Stavy po endoskopických
výkonech na žlučníkových
cestách - tzv. ERCP.

Poruchy metabolizmu tu-
ků - zejména cholesterolu.

Vlivy virové - zejména cox-
sackie.

Nádory žlučových cest, sys-
témová onemocnění pojiva aj.

Jednoznačně však převládají
první dvě příčiny, tj. alkoholis-
mus a nemoci žlučníku a žlu-
čových cest.

Závažnost akutního zánětu
spočívá v jeho
nevyzpytatel-
nosti. Nelze

totiž nikdy v prvních hodinách
či dnech, a to ani za pomocí
nejmodernějších přístupů,
zhodnotit možný vývoj choro-
by. Pacient je v každém přípa-
dě indikován k hospitalizaci 
v nemocnici. V asi 80 % one-
mocnění proběhne svou leh-
kou formou a po několikaden-
ním lačnění a radikální infúzní
léčbě ustupuje a pacient od-
chází po převedení na sliniv-
kovou dietu do ambulantní
péče. Rizikem však růstává
zbylých 20 % pacientů, u nich

může dojít i přes veškerou 
adekvátní péči k rozvoji ne-
krosy - tj. odúmrtí i podstatné
části žlázy. Tito pacienti vyža-
dují náročnou, komplexní, fi-
nančně, personálně a materi-
álně nákladnou péči (např. u-
mělou plicní ventilaci a tzv.
mimotělní kontinuální elimi-
nační metody). Řada z nich
musí v celkově těžkém stavu
podstoupit operační výkon, je-
hož cílem je v tomto stádiu od-
stranit mrtvé části tkáně a dré-
novat dutinu břišní, jež je do
značné míry postižena zánětli-
vým procesem již jako celek.
Přesto u řady z nich tyto snahy
nestačí a postižení umírají pod
obrazem sepse a multiorgáno-
vého selhání.

(Dokončení příště)

Tomáš SKOBLEJ, 
lékař BMS, a. s.

Orgán nepostradatelný, ale i nebezpečný: 
slinivka břišní (1. část)

lékař radí



aktual i ty

9Dění ve městě, aktualityčíslo 15/2007

Poděkování
zdravotníkům

Vystavuji nejlepší vy-
svědčení a vyjadřuji nej-
větší poděkování za sta-
rostlivou a laskavou péči
na jednotce intenzivní
péče interního oddělení I.
naší městské nemocnice.

Po dobu svého pobytu
jsem zde byla velice spo-
kojena a pečlivě ošetřová-
na. Proto chci jmenovitě
vyjádřit poděkování dok-
torům Vlastě Zvolánkové,
Haně Salusové a Stanisla-
vu Obžutovi a sestrám Ja-
ně Hanuskové, Katce Rud-
né, Gabce Zagorové, Simo-
ně Kulíškové, Janě Nerge-
šové, Pavle Staňkové, Haně
Šeligové a Jarce Glosové.

Ludmila HUBINCOVÁ

»Vůbec jsem nevěděla, co mů-
žu dělat, ani co si smí sousedka
na svém pozemku dovolit,«říká
paní Jana. »Nakonec jsem se za-
šla poradit do občanské poradny.
Tam mi řekli, že sousedka nemů-
že na svém pozemku dělat, co se jí
zlíbí, a že se mohu bránit žalobou
podle občanského zákoníku.«

»Občanské poradny jsou za-
měřeny především na sociálně-
právní poradenství, ale naši kli-
enti si zvykli, že jim v občanské
poradně v rámci možností pomo-
hou, že se začali ptát i na oblast
ekologie a občanských práv. Proto
vznikl i projekt Environmentální

občanské poradenství,« vysvět-
luje Přemysl Houda z Asocia-
ce občanských poraden.

Občanská poradna nabízí i ekoporadenství

krátce

● Přijďte »na bojiště«
Klub vojenské historie Opa-

va pořádá 1. září ve 12 hodin 
v prostoru areálu bývalého čes-
koslovenského opevnění Opa-
va - Milostovice ukázku bojů
druhé světové války. Aktivně
se jí zúčastní také pevnostní
jednotka 4. hraničního prapo-
ru tvořená členy Klubu vojen-
ské historie Bohumín a pří-
slušníci německé branné moci
z KVH Westland Bohumín.
Do akce budou zapojena letad-
la, tanky, obrněné transporté-
ry, motocykly a další. (pch)

● Sledujte on-line 
počet návštěvníků
Do aquacentra te� můžete

chodit najisto. Prostřednictvím
webových stránek města mů-
žete totiž sledovat on-line po-
čet návštěvníků. Na stránkách
www.mesto-bohumin.cz v sek-
ci Zajímavosti, v nabídce Tu-
ristické zajímavosti kliknutím
zjistíte, kolik lidí je právě v ba-
zénu a v sauně. (red)

● Svoz nebezpečných
odpadů
Nejbližší svoz nebezpečných

odpadů se uskuteční 15. září.
Odevzdávat můžete také elek-
trozařízení. (plu)

Až donedávna měla paní Jana se svou sousedkou dobré sou-
sedské vztahy. Jednoho dne ale sousedka u společného plotu
založila hnojiště, ze kterého se šíří zápach a vytéká hnědá
břečka. Paní Jana se snažila se sousedkou dohodnout, aby
hnojiště zlikvidovala, ale marně.

Nabízené služby občanské
poradny v Bohumíně jsou ur-
čeny všem, kteří neví, jak mají
správně postupovat a pomocí
jakých nástrojů se mohou brá-
nit ve věci ochrany životního
prostředí. Přij�te se poradit 
a podiskutovat o vašem pro-
blému do občanské poradny
nebo napište na níže uvedený

novinka

kontakt. Projekt Environmen-
tální občanské poradenství je
spolufinancován Evropským
sociálním fondem a rozpočtem
České republiky.

Kontakt: OP Bohumín při
charitě Bohumín, Čáslavská
1067, Bohumín, tel./fax 596 016
715, mob. 739 002 717, web:
www.volny.cz/charitabohumin/
poradna.htm, opbohumin@
seznam.cz. 

Otevírací hodiny:
● pondělí 9 - 14, 16 - 18 hodin

(11.30 - 12 hodin polední
přestávka);

● úterý 12 - 14 hodin 
(pouze objednaní);

● středa 9 - 14 hodin 
(11.30 - 12 hodin polední
přestávka);

● čtvrtek 16 - 18 hodin. 

Mariana KALINOVÁ

Pohlednice z dovolené
V minulém čísle jsme vyzvali čtenáře, a� se s námi podělí o své

zážitky z dovolené zaslanou fotografií. Tuto jsme dostali od Pavla
Klimoviče a je ze Sextenských dolomitů v  severní Itálii. Hora se
jmenuje Paternkofel a tvoří zajímavý tunel.

Dražba nevyzvednutých nalezených věcí  ulo-
žených na Městském úřadě v Bohumíně se u-
skuteční  3. září v 15.30 hodin ve dvoře radnice.

U těchto nálezů proběhla úložná lhůta a věci
jsou již majetkem obce. Možnost prohlídky je ve
stejný den v době od 15.15 do 15.30 hodin.
Ohodnocení provedla oceňovací komise a podá-
ní se bude zvyšovat minimálně o 10 korun. Or-

ganizátor udělí příklep tomu dražiteli, který uči-
ní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší po-
dání ihned zaplatit a věc převzít. Neučiní-li tak,
draží se věc znovu bez jeho účasti. Mezi draže-
nými věcmi jsou např. jízdní kola, deštníky, mo-
bilní telefony, batohy, videokamera aj. Bližší in-
formace na č. dv. 203, I. patro, tel. 569 092 129
a na úřední desce. (such)

Příležitost k výhodnému nákupu - veřejná dražba 
● Organizace školního

roku 2007/2008
Vždy na začátku školního

roku informujeme o dnech
volna, které děti očekávají.
Letošní školní rok začíná 3.
září. V jeho průběhu budou
tyto dny volna:

25. a 26. října, podzimní
prázdniny;

22. prosince - 2. ledna
2008, vánoční prázdniny;

1. února 2008, pololetní
prázdniny;

18. - 24. února 2008, jarní
prázdniny;

20. a 21. března 2008, veli-
konoční prázdniny;

27. června 2008, ukončení
školního roku.

Mimo hlavních letních
prázdnin čeká děti čtrnáct dal-
ších volných dnů. (pas)
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Původní hlavní motiv léto-
kruhů, sochařský plenér, zaujal
především mladé řezbáře. Již 
v sobotu, v den zahájení, začaly
ze silných kmenů vystupovat
první obrysy budoucího moř-
ského šaška a dalších. Návštěv-

níci četli dětem, děti četly samy
sobě pro radost. Člověk si tady
mohl vydělat tvrdou měnu
»bla�áky« nebo obdivovat vý-
stavu miniatur postaviček ze
samorostů. Jedna z dílen se na-
stěhovala přímo do a před indi-

ánský tý-pí stan. Večery na pó-
diu patřily hudbě. Střídali se na
něm šansoniérka s písničkářem
nebo folk s rockem. 

V pátek 24. srpna vyvrcholil
festival večerem, který po celý
týden připravovali blázínci z ar-

chy Noemovy. Sehráli předsta-
vení a program Léto-kruhů
2007 zakončili karnevalem. 

Park Petra Bezruče a v něm
probíhající tvůrčí a hudební
festival navštěvovaly v průběhu
týdne stovky zvědavců i zájem-
ců o zajímavá témata prověřují-
cí jejich vlastní zručnost. Po-
slední, osmý den, v sobotu,
skončily Léto-kruhy 2007 pře-

Léto-kruhy se odehrávaly na lo
Léto-kruhy nás provázejí závěrem prázdnin již sedmý rok. Le-

tos nabídli organizátoři několik nevšedních dílniček pro všech-

ny bez rozdílu věku.

▲ Děti na lodi připluly na zahajovací večer za zpěvu vlastní písně, doprovázení »bláznivými« hudebníky (1). Mořský šašek vznikl hned v prvních dnech fes

Odbor školství, kultury a spor-
tu nechal již v roce 2004 korou-
hev, dominantu štítu památko-
vě chráněné budovy bývalé rad-
nice č. p. 45 na náměstí Svobo-
dy ve Starém Bohumíně, zres-
taurovat. Práce se ujal umělec-
ký kovář Tomáš Szwanczar. Zá-
měr ihned po zrestaurování ne-
chat korouhev nainstalovat na
její původní místo však nemohl
být naplněn. Při podrobné pro-
hlídce z výsuvné plošiny těsně
před instalací bylo zjištěno, že
štít budovy se nachází v tak
špatném technickém stavu, že

provedení instalace bez před-
chozí rekonstrukce budovy ne-
ní možné. Velikost a hmotnost
korouhve, její situování ve vel-
ké výšce a povětrnostní vlivy
vyžadují speciální ukotvení na
pevnou konstrukci. To na zvět-
ralém zdivu štítu není možné
ani z hlediska technického, ani
z hlediska bezpečnosti.

Pracovníci odboru školství,
kultury a sportu proto požádali
vlastníka budovy, kterým je Mi-
nisterstvo vnitra ČR, o vyjád-
ření, zda a v jakém časovém ho-
rizontu počítá s opravou štítu,

případně ce-
lé budovy.

Doporu-
čili jim
i mož-
nost zís-
kat stát-

ní dotaci
na opravu

tohoto památ-
kově chráněného

objektu. Po několika dotazech 
a urgencích přišla koncem října
2005 z Okresního ředitelství
Policie ČR odpově�, že s opra-
vou budovy ani její fasády se

Nejen občany městské části Starý Bohumín či milovníky
historie Bohumína budou možná zajímat informace o ko-
rouhvi ze štítu památkově chráněné budovy bývalé radnice
č. p. 45 na náměstí ve Starém Bohumíně. 

Na budově chybí korouhev, která
je opravená, ale z technických 
a bezpečnostních důvodů nemůže
zatím zpět. Foto: Jiří Spáčil

Jak dopadne korouhev z bývalé starobohumínsk
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Řeka Odra vytváří před svým soutokem 
s Olší zákruty, které se neustále přetvářejí 
a mění nejen své koryto, ale i státní hranici. Ty-
to meandry jsou příkladem přirozeného vývo-
je koryta řeky a k němu přiléhajících zátopo-
vých území. Žije zde 20 druhů savců, hnízdí asi
60 druhů ptáků a vyskytuje se 7 rostlinných
stanovišť typických pro zaplavovaná území. 

Zejména neustále se měnící státní hranice byla
inspirací pro vznik projektu Prostor pro řeku, kdy
na základě historických a geologických map, le-
teckých snímků záplavových území a s přihléd-
nutím k současné infrastruktuře v říční nivě, jsou
na obou stranách toku vymezeny hranice, kam až
mohou probíhat korytotvorné, erozní a sedimen-
tační pochody, aniž by bylo třeba řece v nich brá-
nit. Výsledky studií WWF (www.wwf.org) po-
tvrdily, že vymílání břehů a usazování štěrku 
v klidných částech říčních zákrutů není v rozpo-
ru s cíli protipovodňové ochrany. Polští a čeští
experti vymezili v hraničních meandrech hrani-
ce »Prostoru pro řeku« a určili úseky, kde volný
pohyb říčního koryta není možný. 

Hraniční meandry řeky Odry jsou od listopa-
du roku 2006 přírodní památkou. Několik kilo-
metrů dlouhý úsek řeky Odry od hraničního pře-
chodu ve Starém Bohumíně až po bohumínskou
část Kopytov, k soutoku Odry s Olší vyhlásil za
chráněné území Moravskoslezský kraj svým na-
řízením č. 1/2006 o zřízení Přírodní památky
Hraniční meandry Odry a stanovení jejích bliž-
ších ochranných podmínek. Předmětem ochra-
ny přírodní památky je úsek meandrujícího toku
řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku 
s Olší po Starý Bohumín, lužní porosty navazují-
cí na vodní tok a stálé i periodické vodní plochy
a evropsky významná lokalita Meandry Dolní
Odry. Vazba některých druhů živočichů na zdejší 

ekosystém je unikátní v celoevropském měřítku.
Iniciátoři vyhlášení meandrů přírodní památ-
kou se chtějí ochranou tohoto evropského feno-
ménu zabývat dlouhodobě. Založili proto ob-
čanské sdružení Hraniční meandry Odry. Jeho
členy jsou lidé nejen z Bohumína. Společně
chtějí, aby se meandry a jejich význam dostal ještě
více do povědomí veřejnosti (hran.meandry@
seznam.cz, meandry@quick.cz). Sdružení při-
pravuje mnoho projektů. Podél unikátních říč-
ních meandrů chce postupně vytvořit naučnou
stezku o dvou okruzích, kratší pro dvouhodino-
vou procházku a delší pro celodenní výlet s na-
pojením na polskou stranu. Naučná stezka oko-
lo meandrů na polské straně včetně cyklotrasy
již byla zřízena gminou Krzyżanowice a lze se na
ni napojit hned za starým hraničním mostem
mezi Starým Bohumínem a Chalupkami
(www.krzyzanowice.pl/sciezka_przyrodnicza.htm).

Vláda České republiky rozhodla na svém zase-
dání 4. června 2007 o vyhlášení Ptačí oblasti
Heřmanský stav-Odra-Poolší. Předmětem ochra-
ny jsou v této ptačí oblasti populace bukáčka ma-
lého (Ixobrychus minutus), ledňáčka říčního (Alce-
do atthis) a slavíka modráčka (Luscinia svecica)
a jejich biotopy. Území o rozloze 3 101 ha se na-
chází v Moravskoslezském kraji, na Ostravsku,
Bohumínsku a Karvinsku a zahrnuje toky řek
Odry a Olše, nivní louky a celou řadu rybníků 
i nádrží vzniklých těžbou štěrkopísku. Charakte-
ristické jsou také rozsáhlé porosty rákosu, díky
nimž je oblast velmi atraktivní nejen pro druhy,
které jsou předmětem ochrany, ale i pro celou řa-
du dalších ptačích druhů. Nařízení vlády, kterým
byla tato ptačí oblast vymezena, nabývá platnost
1. června 2008. K tomuto datu se tedy lokalita
stane součástí soustavy Natura 2000 a bude v po-
řadí 39. ptačí oblastí na našem území.

Lumír MACURA, organizační odbor

Přírodní památka 
Hraniční meandry Odry

odi bláznů
hlídkou dřevěných děl, výrob-
ků šikovných Bohumíňáků 
a vzkazem pro rok příští. Lo�
plná hodných bláznů, potrhlí-
ků a klaunů odplula, ale léto-
kruhy zůstaly. V sochách, v pří-
jemných pocitech, v každém,
kdo je navštívil. A zejména 
v dětech zanechaly stopu laska-
vosti a hravosti.

František KREJZEK

stivalu. (2) Foto: František Krejzek

▲ Soutok Olše a Odry za Kopytovem. Foto: Jiří Spáčil 

vzhledem k finanční situaci 

v nejbližších minimálně třech

letech nepočítá. Možnost získá-

ní dotace byla údajně ověřena 

s negativním výsledkem. Byli

jsme zároveň požádáni o proza-

tímní uskladnění korouhve. 

I když neuplynula ještě tříle-

tá lhůta, požádal odbor škol-

ství, kultury a sportu vlastníka

o upřesnění aktuální situace 

a doporučil mu spolupracovat

při vypracování žádosti o po-

skytnutí dotace na opravu pa-

mátkově chráněného objektu 

s úsekem památkové péče sta-

vebního odboru Městského 

úřadu Bohumín.

Šárka DRÁPELOVÁ, 
odbor školství, kultury a sportu

ké radnice?
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Petr Teplíček, strážník měst-
ské policie, spolu s Karlem
Prohlem dovezli letos z mist-
rovství Evropy ve vzpírání
stříbrnou a zlatou medaili.
Oba soutěží v seniorských
kategoriích, ale ani mladí
bohumínští vzpěrači si neve-
dou špatně. Petr Teplíček,
trenér oddílu vzpěračů, ne-
chtěl o svých úspěších příliš
hovořit. Jeho cílem je zejmé-
na kvalitní příprava dorostu.

■ Kde a jaké to byly výkony, 
kterými jste získal stříbrnou
medaili?
Letos se konala »Evropa« na

Kypru. Z Bohumína tam byl
Karel Prohl ve váhové katego-
rii 62 kilogramů. Já jsem závo-
dil v kategorii 45 až 49 let. Le-
tos jsem zvedal ve váze nad 94
kg a můj výkon byl v trhu 110
kilo a v nadhozu 135 kilo. Vlo-
ni jsem zvedal ve váhové kate-
gorii 105 kilogramů v trhu 121
a v nadhozu 153 kilo. Karel
Prohl svou kategorii vyhrál.

■ Kolik stojí taková účast 
na »Evropě«?
Kypr mě vyšel na dvacet pět

tisíc.

■ Kdo to platí?
Všechno si hradíme sami.

Seniorům nedá nikdo ani ko-
runu. 

■ Ale za stříbrné umístění jsou
asi velké odměny, ne?
(Smích) Dostali jsme medai-

li a diplom, to je vše. Nedělá-
me to pro zisk, ale pro své
vlastní potěšení.

■ Budete dále jezdit a vzpírat?
Letos je ještě mistrovství

světa v Ma�arsku. Chystají se
tam Prohl, Foltýn a Spáčil. Já
si počkám až na příští rok.
Mistrovství Evropy bude v květ-
nu v Bohumíně a mistrovství
světa v Řecku. Tam bych chtěl
jet.

■ Jste oddílovým
trenérem, jak
jsou na tom naši mladí vzpěrači?
Myslím, že si vedou dobře.

Na mistrovství světa juniorů 
v Praze startovali bohumínští
Petr Petrov, Jirka Gasior a Petr
Teplíček a v juniorkách Nikola
Josefi. Ve vrcholovém středis-
ku České republiky máme osm
žáků a juniorů z padesáti ú-
častníků. V širší nominaci na
mistrovství Evropy do sedm-

nácti let je Jirka Gasior, do
dvaceti let Pé�a (Teplíček - syn,
poznámka redakce) a Petr Pet-
rov, ale bohužel se na mistrov-
ství světa zranil a dodnes ne-
trénuje. 

■ Kolik soutěží mladí za sezónu
absolvují?

Tři ligová ko-
la, »republi-
ku« sedmnác-

tek, dvacítek nebo i mužů, vel-
ké ceny Bohumína, Ma�ar-
ska, Polska a Slovenska a he-
xagonál. A to už je moc, proto-
že mezi jednotlivými závody
by měly být alespoň tři týdny
čas na regeneraci.

■ Jaký máte rozpočet na mladé
vzpěrače?
Když máme dobré sponzory,

máme tři sta tisíc na rok. Ha-

Bohumínské vzpírání - ozdoba evropských soutěží

▲ Otec a syn Teplíčkovi, oba vzpěrači, oba Petrové. 
Foto: archív Petra Teplíčka

vířovský klub má dva a půl mi-
lionu. A přitom v juniorech
Havířov porážíme. V mužích
na ně nemáme, to je pravda.
Ale Havířov, to je vzpěračská
»Sparta«. Kdybychom my mě-
li zruba čtyři sta tisíc, byl bych
spokojen. Ale i přesto jezdíme
s mladými o prázdninách na
soustředění. Začátkem srpna
bylo osmnáct mladých na
dvoutýdenním soustředění.

■ Jaký byl tréninkový plán?
Trénovali třikrát týdně dvou-

fázově, v úterý a sobotu jedno-
fázově a čtvrtek a neděle měli
volno. Mezi tím jsme jezdili na
kolech, měli jsme tam triatlon.

■ Jak udržíte ty nejlepší mladé 
v bohumínském oddíle, když 
už te� jsou ve středisku 
vrcholového sportu?
Doufáme, že se většina nich

zachová tak, jak to udělal
Honza Gospoš. Mohl získat
daleko výhodnější podmínky 
v Havířově, on ale chce repre-
zentovat Bohumín. A tak 
i přesto, že je mezi nejlepšími
v republice, zůstává věrný své-
mu městu. Jinak to samozřej-
mě záleží na každém z nich,
jestli nám »utečou« nebo zů-
stanou v domovském oddíle.

■ Jak tipujete výsledky ligové 
soutěže?
Žáci skončí do třetího místa,

v juniorech bez zraněného
Petrova skončíme asi druzí, 
v juniorkách jsme první, v že-
nách čtvrtí a v mužích budeme
třetí.

Připravil František KREJZEK

Nebývalou koncentraci florbalových
turnajů pro děti, mládež i dospělé při-
pravil florbalový klub 1. SC Bohu-
mín´98 ve spolupráci s DDM Bohumín
a dalšími partnery.

V pátek 31. srpna se odehraje přímo 
v centru, na třídě Dr. E. Beneše turnaj »Ci-
ty cafe Open«, který je určen všem zájem-
cům o florbal z řad mladších a starších žá-
ků. Hrát budou trojice (bez brankářů). Při-
hlášky je možné podat přímo v City cafe,
e-mailem na sekretar@florbalbohumin.cz
nebo nejpozději 45 minut před začátkem

turnaje. Mladší žáci hrají od 10.30 hodin,
starší zahajují ve 14.30 hodin

Hned další den, 1. září, se do Bohumína
sjede 9 družstev mužů, která budou bojo-
vat »O pohár 1. SCB`98«. Na dvou hracích
plochách (zimní stadion Bospor a hřiště
Na Kuželně) uvidíme od 9 hodin týmy 
z Čech i Moravy, ve kterých se představí
řada extraligových hráčů a můžeme se tě-
šit na skvělou sportovní podívanou. Finá-
lová klání jsou na programu od 16 hodin.

Konec »florbalového léta« v Bohumíně
uzavře 2. ligové kolo MS ligy starších žáků

v neděli 16. září v hale zimního stadionu
Bospor, kde se naši hráči v 9 hodin střet-
nou s Paskov Saurians a od 12.30 hodin
s FBK Sokol Poruba Škorpioni. (ove)

Ilustrační foto

Bohatý závěr »florbalového léta« 

rozhovor
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dopisy

Kdo projíždí Vrbicí
směrem na Ostravu,
jistě si všiml pylonu,
který za vrbickým je-
zerem dominuje okol-
ní krajině. Závěs most-
ní konstrukce ocelo-
vými lany vytváří 
efektní pohled na 
jeden z nejdelších
mostů dálnice D 47 
v úseku od Lipníka
nad Bečvou. Most je
dlouhý 606 metrů 
a pylon vysoký nece-
lých 49 metrů. (red)

● Volejbalový turnaj Orange Cup
TJ Sokol Bohumín pořádá 15. září od 9 hodin v areálu Na Ku-

želně v Bohumíně volejbalový turnaj »Orange Cup«. 
Turnaj je pro širokou veřejnost. Uzávěrka přihlášek je 13. září.

Bližší informace najdete na webových stránkách oddílu volejbalu
TJ Sokol Bohumín www.bezdebat.cz/sokol/ v sekci Akce. Jsou vy-
věšeny také v areálu Na Kuželně. (mik)

Záblatští staří
páni nezahálejí

Milovníci kopané, označo-
vaní ke své nelibosti »starý-
mi pány« se každý pátek
scházejí v areálu TJ Slovanu
Záblatí, aby aktivně na hřišti
zavzpomínali na svá fotbalo-
vá mladší léta. 

Tréninky zúročili na turnaji
čtyř mužstev na Fučíku Orlová
v sobotu 11. srpna. V prvním
zápase sice podlehlo Záblatí
Baníku Doubrava-střed 3:1,
ale ve druhém zápase o třetí
místo porazili Záblatští »papí-
rově silnější« Slávii Orlová
3:0. Staří páni sice neobhájili
loňské druhé místo na turnaji,
ale měli opět příležitost za-
vzpomínat na fotbalovou kari-
éru a porovnat své síly s ostat-
ními soupeři z okolí.

Lumír MACURA

Provozní doba Aquacentra 
Aquacentrum bude od 3. do 9. září z technických důvo-

dů uzavřeno. V neděli 2. září bude otevřeno pouze do 18
hodin.

Provozní doba během následujícího školního roku
2007/2008 počínaje 10. září bude stejná, jako před letními
prázdninami.

● Pondělí až čtvrtek: 
6 - 8 hodin veřejnost (kondiční plavání)
8 - 12 hodin plavecká škola Bospor
12 - 21 hodin veřejnost. 

● Pátek: 12 - 21 hodin veřejnost.

● Svátky a víkendy: 8 - 21 hodin veřejnost.

● Sauna - každý den od 12 do 21 hodin

Lucie KANDRÁČOVÁ, aquacentrum Bohumín

A tak na fotbalovém hřišti
při rokové hudbě skupiny
Grog změřili své síly a um dob-
rovolní hasiči z Havířova, Kar-
viné, Doubravy, Orlové, Rych-
valdu a domácího Záblatí.
Všichni se přesvědčili, že je to
úplně jiné, provést požární ú-

tok v noci, kdy jediná světla
svítí na motorové stříkačce 
a na druhém konci hřiště jsou
nasvětlené terče. Za hluboké
tmy přesto všichni předvedli
maximální nasazení a kvalitní
výkony. Zvítězilo družstvo ha-
sičů z Havířova-Životic, kteří

získali pohár věnovaný TJ Slo-
van. Na druhém místě se u-
místili dobrovolní hasiči z Kar-
viné před kolegy z Doubravy,
domácí pořadatelé skončili
čtvrtí. 

Premiéra nočního závodu se
přes některé drobné nedostat-
ky určitě vydařila a tak hasiči
ze Záblatí již mohou přemýš-
let, jak připravit ještě lepší ob-
dobnou akci příští léto. 

Jiří MISIOŘ

Zdařilé noční závody hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Záblatí uspořádal poprvé 

na Bohumínsku noční hasičské závody. Využil k tomu akci
»Srpnová noc«, kterou 18. srpna pořádali fotbalisté TJ Slovan
Záblatí.

● Je to krok 
správným směrem
Paní Mária Miadiková vy-

jádřila ve svém dopise sou-
hlas s rozhodnutím města
dávat sociální dávky místo
ve finančním plnění poukáz-
kami na zboží. 

»Je to krok správným směrem.
Tím je zajištěno, že zejména děti
dostanou najíst a peníze nebudou
použity k nákupu alkoholu, ciga-
ret či k hraní na automatech,« u-
vádí paní Miadiková. Dále
vzpomíná na to, jak před lety
přijela do Bohumína ze slo-
venské Nitry. »Věděli jsme, že
musíme poctivě pracovat. Svůj sta-
robní důchod mám poctivě odpra-
covaný, nám kdysi zadarmo nedal
nikdo ani suchý krajíček chleba.«

● Postihujte tvrdě 
neukázněné řidiče!
Pan Czyž ve svém dopise

kritizuje nečinnost městské
policie při postihování neu-
kázněných řidičů, kteří si
naše silnice pletou se závod-
ní dráhou. Podle něj mají
naopak přísný metr při zjiš-
tění méně nebezpečných po-
chybení. 

Obsah dopisu bude vyhod-
nocen na pravidelné schůzce
starosty města s vedením
městské policie. Do náplně
činnosti obecních strážníků
patří zejména kontrola dodr-
žování obecně závazných vy-
hlášek a nařízení města. Do-
hlížejí na pořádek a čistotu,
odhalují tvůrce černých sklá-
dek či »sběrače« kovových
předmětů. V jejich kompeten-
ci však není drogová proble-
matika ani stíhání silničních
pirátů na motorkách. (red)

Poděkování poctivým
nálezcům

Ráda bych poděkovala man-
želům Čejkovým ze Skřečoně,
kteří začátkem srpna nalezli 
a vrátili mou ztracenou peně-
ženku s doklady. Během něko-
lika hodin mne vyhledali do-
ma a osobně mi peněženku
předali. Veřejně tímto vyjad-
řují poděkování poctivým li-
dem, kteří stále mezi námi žijí.

Lucie POHLOVÁ

Dominanta bohumínského úseku dálnice

Foto: Jiří Rozsypal
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Nač se tedy můžeme těšit? 

Pokud jste vlastníky podni-

ků a máte vysoké příjmy, tak

jste v pohodě, sníží se vám

prudce daně.

Pokud máte děti, sníží se

vám hranice příjmů pro vyplá-

cení dětských přídavků. O tu-

to dávku by tak mělo přijít 650

tisíc lidí. Ale to by těm, kte-

rých se to týká, nemělo vadit,

protože jim klesnou daně. Sice

o pár korun, …

Stavíte dům nebo opravuje-

te své bydlení a vzali jste si 

Tak nám poslanecká sněmovna hlasy koalice ODS, KDU-
ČSL, Strany zelených (a dvou »konstruktivních« přeběhlíků)
schválila reformu veřejných financí. Reformu, o které i pre-
miér říká, že reformou není a že to horší nás teprve čeká. Re-
formu, která místo stabilizace veřejných rozpočtů prohloubí
jejich propad azmění desítky zákonů týkajících se naprosto
odlišných oblastí života lidí, daněmi počínaje a zdravotnic-
tvím konče. Reformu, kterou kvůli svému čistému svědomí
nepodpořil ani jejich nekonstruktivní lidovecký poslanec
Ludvík Hovorka.

Nač se můžeme těšit po reformě finací?

hypotéku? Bu-
dete splácet
mnohem více, protože se zved-
nou úroky a sníží se vám mož-
nost jejich odpočtu. Ale to ne-
vadí, klesnou vám daně. Sice
ne o tolik, ale …

Zaplatíte více za potraviny,
teplo, elektřinu, odvoz odpadů
a další položky kvůli zvýšení
sazby DPH? To by vás ale ne-
mělo zaskočit, protože vám
přece klesnou daně z příjmu.
Pokud jste ale třeba důchodci
a žádné daně se vám nesníží,
tak vás jistě zahřeje pomyšlení

na to, že jste pomohli snižovat
daně těm nejbohatším.

Budete platit u lékaře a za
recept v lékárně, v nemocnici 
i na pohotovosti. Ale to hravě
zaplatíte, protože vám přece
klesly daně. A navíc pomáháte
našemu zdravotnictví v boji
proti jeho zneužívání. A to ta-
ky stojí zato.

Jste nemocní a nedostanete
první tři dny
nemocenskou?
Kromě toho,

že vám klesnou daně, tak pře-
ce bojujeme proti simulan-
tům. Je to sice tak trochu po-
dobné situaci, jako kdyby si
policie neporadila s těmi, kteří
jezdí rychle, a proto dostal celý
národ tři trestné body, ale ne-
vadí. Proč by vláda měla hle-
dat složitější způsoby boje pro-
ti zneužívání systému?

Sníží se porodné! Vždy� jej
poslanci před volbami zvýšili
zbytečně mnoho. Sice to tehdy
navrhli lidovci a nyní jejich

ministr Miloslav Kalousek na-
vrhuje snížení, ale když mu to
pomůže sestavit rozpočet …
Už je přece po volbách. 
A hlavně nezapomínejte, že
vám taky klesnou ty daně …

Tak nás čeká skvělá budouc-
nost se sníženými daněmi, ze-
jména ty bohatší. Ti ostatní
tak jaksi ze solidarity taky po-
mohou. 

A kdese tedy projeví to sní-
žení daní z příjmu? Hlavně 
u obcí, kterým významná část
těchto daní přicházela na účet.
Dostanou tedy méně. Opraví
méně cest a škol, budou méně
investovat. Právě obce asi byly
těmi černými pasažéry, o kte-
rých hovořil premiér Mirek
Topolánek při zdůvodňování
reformy. Tedy vlastně »nere-
formy«, protože reforma podle
jeho slov teprve přijde. Mys-
lím, že by proto bylo lepší,
kdyby předtím raději odešel
on a celá jeho vláda. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

Že se našemu městu v po-
sledních letech daří, vidí
všichni, kteří vidět chtějí.
Mnohokrát za obětavou čin-
nost poděkoval starosta města
všem aktivním občanům bez
rozdílu stranické příslušnosti -
bez nich by to totiž nešlo. 

Volební programy stran jsou
si v mnohém podobné a osob-

ně si myslím,
že je ještě brzy
detailně hovořit, co se nám 
z něj podařilo zrealizovat. Ve
výborech zastupitelstva a v ko-
misích rady je zapojeno 18 na-
šich členů KSČM, kteří zde
nejsou do počtu, ale konkrét-
ními náměty a připomínkami
pomáhají řešit vzniklé problé-

Kolik lidí, tolik pohledů na události
my a podílejí se na realizaci
akcí potřebných v jednotli-
vých městských částech. Proto
mě mrzí poznámka, že se má-

me »konečně
rozejít k nějaké
pořádné práci«.

Nevadí mi ani většinový názor
občanů na vyhlášení referen-
da, abych se mohl vyjádřit k u-
važovanému umístění radaro-
vé základny na území ČR. 

Více mě zneklidňuje právě
schválený »Zákon o stabilizaci
veřejných financí«, zvláště

proto, že nám, seniorům, mezi
něž patřím, nepřinese nic dob-
rého. Dotkne se nás hlavně re-
forma zdravotnictví, protože
zdravotní péči povětšinou po-
třebujeme a vyhledáváme ji
nejčastěji… O zdražování zá-
kladních potřeb pro život od
1.1.2008 raději pomlčím. K ně-
jakému názoru po čase totiž
určitě dospěje každý sám a u-
dělá si jasno, kdo nadělal nej-
více škody. 

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

pol i t ika

Nerad vedu plané řeči a jsem zastáncem konkrétní práce
pro občany, dvojnásob proto, že jsem zastupitelem města.
Každý má nárok na svůj názor, což mu nikdo nebere. Podivil
jsem se nad článkem »Soudruzi, dodemonstrovat a rozchod!«

● Festival bohumínských 
dechových hudeb
Za účasti mažoretek své síly navzájem

poměří všechny bohumínské dechové
hudby v zajímavém kulturním projektu. 
V jediném dni na pódiu letního kina v Bo-
humíně svůj repertoár představí čtyři de-
chovky - ŽDB, Bochemie, Českých drah 
a Základní umělecké školy. Příjemnou at-

mosféru babího léta pomohou navodit ta-
ké stánky s občerstvením. Festival decho-
vých hudeb se bude konat v sobotu 15. zá-
ří od 15 hodin. V případě nepříznivého
počasí bude program přesunut do kamen-
ného kina ve Studentské ulici. (kab)

● Začíná filmový klub 
pro seniory
Bohumínští senioři budou mít svůj

vlastní filmový klub. Poprvé bude promí-
tat ve středu 12. září od 9 hodin dopoled-

ne Svěrákův film Vratné lahve. V říjnu se
pak mohou diváci těšit na Edith Piaf, v li-
stopadu na Roming a v prosinci na snímek
Angel.

»Každý návštěvník představení obdrží svou
průkazku filmového klubu, která zároveň
slouží jako program. Kdo navštíví všechny čty-
ři filmy, dostane od nás k Vánocům zdarma
jednu volnou vstupenku na promítání v kině 
v roce 2008 na jakýkoliv film podle vlastního 
výběru,« řekl ředitel K3 Bohumín Karel
Balcar. (kab)



15Společenská kronikačíslo 15/2007

Vzpomínky - úmrtí Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

Dne 16.8.2007 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila

ve věku 92 let naše 

nejdražší a milovaná maminka, babička a teta 

paní Anna KOLYBACZOVÁ 
ze Skřečoně. 

S láskou a bolestí stále vzpomínají 

dcera Alena a celá rodina.
Léta ubíhají, vzpomínky zůstávají.

�
Dne 1. srpna 2007 uplynulo 25 let, 

od doby, kdy nám zemřel dědeček

pan Maxmilián NIKL
z Bohumína 

�
a 15. srpna tomu bylo 10 let, 

co nám zemřela babička 

paní Božena NIKLOVÁ. 

S úctou a láskou vzpomínají vnučky 

Pavla, Milena, Martina s rodinami 

a snacha Irena.

Ruku už Ti nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 17. srpna by se

dožil 80 let milovaný
manžel, otec, dědeček

a pradědeček 

pan Ludvík SZEWCZYK
ze Šunychlu, který již 13 let není mezi námi.

S úctou a láskou vzpomíná 
a nikdy nezapomene manželka Bětka,

dcery Věrka a Jiřka s rodinami. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

�

Blahopřání - jubilea

�
Dne 19.8. oslavili své 40. výročí svatby

manželé Jarmila a Pavel
LEVÍČKOVI

Roky utíkají a nezůstanou stát, sotva je stačíte počítat.
Než se nadáte, 40 společných jich tady máte.

Hodně společných let ve zdraví Vám
přejí syn Martin a dcera Iveta s rodinami.

�

Petr Vaněk z Ostravy 
a Anastasija Valentinovna
Firsova z Bohumína;

Libor Štefanec a Bohda-
na Kubáňová, oba 
z Bohumína;

Ivo Daniš a Šárka 
Solichová, oba z Bohumína;

David Kratochvíl 
a Radka Stuchlíková, oba
z Bohumína;

František Goczal 
a Jarmila Javorská, 
oba z Bohumína;

Petr Skařupa a Dana
Miková, oba z Rychvaldu;

Jindřich Vaverka 
a Silvie Opicová, oba 
z Bohumína;

Řekli si své ANO

Noví občánci

Denis Mirga ● Tobiáš Šopík ● Adam Mirga

● Karolína Děnglová ● Daniel Ferenc ●

Eliška Stolarczyková ● Vojtěch Fiala ●

Mária Skalová ● Klára Cesarzová ● Marie

Laspidisová ● Beáta Cvinerová ● Anežka

Rumpelová ● Zuzana Pompová ● Tereza

Nedomová ● Renáta Fertöová ● Martin

Nitsche ● Elise Beranová ● Natalia Ster-

nadelová ● Richard Drobík.

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

Dne 6.9.2007 oslaví

pan Josef
KRAJČÍ 

ze Šunychlu

85. narozeniny 

a 8.11.2007 oslaví

60 let společného života s manželkou

paní Anežkou KRAJČOVOU,
která zároveň bude slavit dne

28.12.2007 své 80. narozeniny. 

Mnoho zdraví a štěstí přeje 

syn s rodinou.

Radim Kovář z Dětma-
rovic a Zuzana Linnertová
z Bohumína;

Ladislav Krolik 
a Jiřina Gebčinská, oba 
z Bohumín;

Petr Mazur a Andrea
Kuder, oba z Bohumína;

Igor Cmiel a Hana 
Góraková, oba z Bohumína;

Roman Skupien 
a Pavlína Kursová, oba 
z Bohumína;

Petr Pohl z Orlové 
a Kateřina Zářická 
z Ostravy;

Jiří Gráf a Lenka 
Simperová, oba z Bohumína.

Blahopřejeme. (mat)

1. září oslaví své životní jubileum 60 let 

paní Bronislava
JENDRYŠČÍKOVÁ ze Skřečoně.

Krásný je život, 
krásný je svět, vždy� je
Ti teprve šedesát let.

Bu� stále š�astná, jako
jsi nyní, a� se Ti úsměv

na tváři třpytí. 
Všechno nejlepší 
k narozeninám Ti 

ze srdce přeje dcera Iveta s manželem,
druh Josef, syn Petr a Na�a, vnuk 

Lukášek posílá babičce sladkou pusu.

Poslední rozloučení
Roman Charabarowicz,
*1945, Bohumín ● Pravo-
mil Dvorský, *1925, Bohu-
mín ● Pavel Šimon, *1957,

Na bohumínské radnici si řekly své ANO tyto páry:

Blahopřání
stoleté 
babičce

V pondělí 27. srp-
na se dožila 104 let
paní Marie Chyrčo-
vá, druhá nejstarší
občanka Bohumína. 

Paní Marii Chyrčo-

vé, která žije v domo-

vě důchodců ve Sta-

rém Bohumíně, přeje-

me vše nejlepší, ze-

jména zdraví a poho-

du do dalších let.

Matrikářky

Bohumín ● Miluše Pavlíko-
vá, *1922, Bohumín-Skře-
čoň ● Severin Kovárik,
*1933, Bohumín ● Emil

Bala�a, *1938, Bohumín-
Skřečoň● Petr Gorgol,*1960,
Bohumín ● Adolf Goj,
*1942, Bohumín-Pudlov ●

Milan Řezníček, *1926,
Bohumín ● Anežka Jakubí-
ková, *1929, Bohumín.
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Vzpomínky - úmrtí Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 
ten nezapomene.

Dne 1. září 2007

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

mé maminky 

paní Gerty BÖHMOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

dcera Šárka s rodinou. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou 

s námi.

Jak krásné by bylo Ti přát.
Jak těžké je u hrobu stát 

a vzpomínat.

�
9. září by se dožil 

70 let 

pan František KAČMÁŘ. 

Dne 11. října uplyne 6 let od chvíle, 

kdy nás opustil. 

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Maminky neumírají,
maminky jen spí, aby žily
v myšlenkách a srdcích
svých dětí a blízkých. 

�
Dne 29.8.2007 

jsme vzpomněli 

nedožitých 50 let 

paní Pavly HRUŠKOVÉ
z Věřňovic.

S láskou vzpomíná celá rodina.

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

však smrtí nekončí, v srdcích
Tě stále budeme mít.

Dne 1. září uplyne rok

plný smutku, kdy 

dotlouklo srdíčko naší

milované manželky,

maminky a babičky

paní Marie KROUTILOVÉ, 

která by se 17. srpna 2007 dožila 80 let. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Jaroslav, synové Aleš a Vladimír 

s rodinami a sestra Anička s rodinou.

Dne 22. srpna jsme

vzpomněli nedožité

86. narozeniny 

paní Josefy
KUBIŠOVÉ. 

�
Vzpomínají syn Eda s Vlastou, 

syn Zdenek, dcera Helena s Vladimírem,

vnuk Martin s Martinou, vnučka Marcela

s Lumírem a pravnuci Davídek 

a Radímek. Nikdy nezapomeneme!

Dne 21. srpna 

jsme si připomněli

smutné 10. výročí 

smrti našeho 

milovaného syna, 

bratra, manžela 

a tatínka 

pana Dalibora ROŠKA. 
Vzpomínka: jediný ráj, ze kterého nás 

nemůže nikdo vyhnat.

S láskou manželka, dcera, 

rodiče a příbuzní.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 28. srpna 2007 

by se dožila 95 let

naše maminka, 

babička 

a prababička 

paní Růžena LIPUTOVÁ. 

S láskou vzpomínají dcery Růžena, Eva 

a Vlasta s rodinami.

Člověk nezemřel, pokud
žije ve vzpomínkách

svých milých!

11.9.2007 tomu bude

19 let, co nás 

v 76ti letech opustil

můj drahý manžel, 

tatínek a dědeček 

pan Rudolf DAVID. 

�
S láskou vzpomínají manželka Štěpánka 

a syn a dcera s rodinami.

Jen svíci hořící a kytici
na hrob Ti můžeme dát 
a s láskou vzpomínat.

�
Dne 11. září 2007

vzpomeneme 

4. výročí úmrtí 

pana Ludvíka
CHECHELSKÉHO. 

Vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Odešel náhle, 
odešel mlád, 

vzpomínej s námi, 
kdos ho měl rád.

8. září 2007

vzpomeneme 10 let,

které uplynuly od

chvíle, kdy nás opustil 

pan Karel RUS. 

S láskou vzpomínají 

manželka Květa 

a děti Vašek, Miluška a Radek.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě navždy 

budeme mít.

Dne 4.9.2007 

vzpomeneme 

2. výročí úmrtí 

pana Engelberta MITKA. 

S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Kristina, syn a dcera s rodinami,

vnoučata a sestra Hermína s rodinou.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává...

�
Dne 11.9.2007 

tomu bude 5 let, 

co nás navždy opustil

pan Petr ADAMEC.

S láskou vzpomínají manželka, 

syn, dcera, rodiče, bratr s rodinou, 

příbuzní a přátelé.
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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

● MOBO PROFI - malby,
nátěry, okna, dveře, nábytek,
střechy. Ceny dohodou, mož-
nost slev - důchodci a matky 
s dětmi. ✆ 732 147 931 i SMS.

● 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.

● 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.

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

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

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

● Prodám RD v Šunychlu,
✆ 596 015 565.

● Realitní agentura Prima
přijme spolupracovníky,
✆ 604 941 788.

inzerce ● Vyměním byt 1+1 v Rych-
valdě za dům, s doplatkem, 
✆ 603 763 004.

● Vyměním za větší byt
svůj dr. 1+1 na ČSA 1031, za-
tepleno, nízká zást., součástí
bytu je zvedací plošina pro vo-
zíčkáře v hodnotě 470 tis. Kč,
dohoda, ✆ 777 979 158.

● Prodám el. sekačku do-
mácí výroby, ✆ 607 726 591.

● Prodám náhrobní ká-
men, ✆ 607 726 591.

● Prodám dvojhrob s po-
mníkem ve Starém Bohumíně,
✆ 596 011 321.

● ČMSS, a. s. z důvodů roz-
šíření produktové nabídky při-
jme spolupracovníky, asi-
stentku, finančního poradce.
Info na ✆ 605 947 891.

● Firma Gesomont, s. r. o.
přijme pro práci v zámečnické
dílně pracovníky vyučené ve
strojírenských oborech, svá-
řečský průkaz výhodou, infor-
mace na ✆ 596 014 818.

● Koupím RD nebo st. po-
zemek v Bohumíně a bl. okolí.
✆ 777 925 007.

● Prodám dr. byt 3+1 s ga-
ráží v centru Bohumína, 60
m2, kompletně nově rekon-
struován a zařízen, ve druhém
patře ze tří. Cena 1,1 mil. Kč,
✆ 608 748 047.

● Koupím garáž, ✆ 736
258 707.

● 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

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.

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

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

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

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

AKCE v září: VYŠETŘENÍ SRDCE PSA
Preventivní a léčebné vyšetření srdce zahrnuje odběr krve, RTG,
EKG a vyšetření dopplerovským ultrazvukem (AB veterinární

klinika je 2. pracovištěm na severní Moravě). Vyšetření je vhodné pro
všechny věkové kategorie a plemena. Doporučujeme všem stávajícím
kardiologickým pacientům. Cena v září 780 Kč (běžná cena 1550 Kč).

AKCE v říjnu: SLEVA 25 % NA KASTRACE
Například: kastrace kočky 880 Kč, v měsíci říjnu 660 Kč.

Více na tel.: 596 012 146 , nebo www.abvet.cz

Pěstitelská pálenice INPAL, s . r. o., ve Vrbici
oznamuje všem zákazníkům, že

PŘÍJEM ŽÁDOS TÍ  
O ZPRAC OVÁNÍ KVASU

je od srpna každý čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin.
PROVOZ BUDE ZAHÁJEN OD POLOVINY ZÁŘÍ. 

Tel.  596 031 009.

Provádíme pokládku
➤ lamino
➤ 3vrstvé dřevěné podlahy
➤ PVC linoleum
➤ samonivelační stěrky
➤ OSB a dřevotřískové desky
➤ včetně přípravy a oprav 

podkladů

Tel.: 604 265 861

Výběrové řízení - referent odboru sociálního 
Tajemnice Městského úřadu v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovního místa referent odboru sociálního, na dobu
určitou (termín podání přihlášek do 7. září do 10 hodin).

Přihlášku s příslušnými doklady doručte na podatelnu městského úřadu
v přízemí budovy, č. dv. 101, nebo zašlete na adresu Městský úřad, Masa-
rykova 158, 735 81 Bohumín. 

Bližší informace získáte na www.mesto-bohumin.cz, sekce radnice,
nebo na úřední desce před budovou radnice, případně ve vývěskách 
v městských částech, nebo vám je podá Marcela Gabryšová, vedoucí odbo-
ru sociálního, tel. 596 092 218, e-mail: gabrysova.marcela@mubo.cz.
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K O N T A K T:  

TSR Czech Republic, s. r. o.
Polanecká 820, Ostrava-Svinov 721 03

p. Židlíková, mob.: 606 753 115.

Velikost objektu je 11 000 m2

na ulici Lidická 99, Bohumín (vedle mostu).
Součástí areálu je železniční vlečka.

DLOUHODOBĚ PRONAJMEME
venkovní plochy vhodné k parkování

vozidel či skladování materiálu. 



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 30. srpna do 13. září Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN (dříve K.A.R.)

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

telefon: 596 012 124.

■ 31.8. v 18 hodin POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ
NOC. Hudební festival ve stylu rocku a hip-hop.
Letní kino Bohumín, vstupné 50 Kč.

■ 15.9. od 15 hodin FESTIVAL BOHUMÍNSKÝCH
DECHOVÝCH HUDEB - pódium letního kina (v pří-
padě nepříznivého počasí se program přesouvá
do kamenného kina ve Studentské ulici). Za účas-
ti mažoretek svůj repertoár představí čtyři de-
chovky - ŽDB, Bochemie, Českých drah a základní
umělecké školy.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
V »KAMENNÉM« KINĚ

■ 31.8. ve 20 hodin ZODIAC. Thriller USA, pří-
stupný od 12 let, vstupné 65 Kč.

■ 1. - 2.9. v 19 hodin CESTA BOJOVNÍKA. Film
USA, s titulky, přístupný od 12 let, vstupné 60 Kč.

■ 2.9. v 10 hodin OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ. Po-
hádka pro děti.

■ 6. - 7.9. v 19 hodin PŘEDTUCHA. Film USA, pří-
stupný od 12 let, vstupné  60 Kč.

■ 8. - 9.9. v 19 hodin JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCH-
LÉHO NASAZENÍ. Film USA, přístupný od 15 let,
vstupné 60 Kč.

■ 9.9. v 10 hodin AUTA. Pohádka pro děti.

■ 12.9. od 9 hodin začíná PRVNÍ PROMÍTÁNÍ
FILMOVÉHO KLUBU PRO SENIORY. Na progra-
mu je Svěrákův film Vratné lahve.

■ 12.9. v 19 hodin VRATNÉ LAHVE. Film ČR, pří-
stupný, vstupné 70 Kč.

■ 13. - 14.9. v 19 hodin EDITH PIAF. Film USA, s
titulky, přístupný od 15 let, vstupné 75 Kč.

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. Práce dětí fo-
tokroužku DDM pod vedením Ivety Mutinové. 
K3 Bohumín - knihovna - Malá galerie na chodbě.
� Jana Leparová.

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.

■ 3.9. v 15.30 hodin TĚHULKY, NA SLOVÍČKO...
Pro nastávající maminky s porodní asistentkou.
Rodinné centrum Slůně.
■ 4.9. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - kosmetika.
Centrum Bobeš.
■ 4.9. v 17 hodin CO DO PORODNICE A KDY DO
PORODNICE? Centrum Bobeš.
■ 4.9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SLŮNĚTI.
Rodinné centrum Slůně.
■ 5.9. dopoledne BOBEŠOVY NAROZENINY.
Slavnostní dopoledne s »narozeninovým« progra-
mem a pohoštěním. Centrum Bobeš.
■ 10.9. v 15.30 hodin TĚHULKY, NA SLOVÍČKO...
Pro nastávající maminky s porodní asistentkou.
Rodinné centrum Slůně.
■ 11.9. v 10 hodin SETKÁNÍ AKTIVNÍCH MAMI-
NEK. Máte hlavu plnou nápadů a zájem se aktiv-
ně zapojit do chodu centra? Zveme vás na první
informační schůzku. Rodinné centrum Slůně.
■ 11.9. v 16 hodin BEZPEČNÁ MANIPULACE 
S MIMINKEM. Centrum Bobeš.
■ 12.9. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - pedikúra.
Centrum Bobeš.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

■ 8.9. v 10.30 hodin POSVĚCENÍ NOVÉHO ZVO-
NU. Během mše svaté v 10.30 hodin bude ve far-
ním kostele Narození Panny Marie ve Starém Bo-
humíně posvěcen nový, v pořadí již třetí, zvon sv.
Benedikt z Nursie. Farní kostel Narození Panny
Marie ve Starém Bohumíně. � Jan F. Teister, 
☎ 776 677 765.
■ 8.9. v 9 hodin KVALIFIKAČNÍ TURNAJ VE 
SCRABBLE. ZŠ Masarykova (jídelna), � Robert
Vlk, robertvlk@quick.cz.

■ 9.9. v 9 hodin LIGA DRUŽSTEV VE SCRABBLE.
Účast pouze přihlášených družstev. ZŠ Masaryko-
va (jídelna), � Robert Vlk.

■ 9.9. STAROBOHUMÍNSKÁ POUŤ. Tradiční
pou� ve Starém Bohumíně. Náměstí Svobody 
a farní kostel  Narození Panny Marie.

■ 11.9. v 17 hodin KONCERT SOUBORU LYRA
DA CAMERA. To nejlepší z baroka a klasicismu
od českých a německých skladatelů. Harpsichord
- Jitka Navrátilová, soprano - Johana Rosická,
flaute - Kateřina Chudobová, violoncello - Bledar
Zajmi. Koncertní sál ZUŠ, vstupné 60 Kč.

SPORT

■ 1.9. v 9 hodin O POHÁR 1. SCB`98. Florbalový
turnaj mužů za účasti 10 kvalitních týmů z České 
a Slovenské republiky. Hřiště Na Kuželně. � Ond-
řej Veselý, ☎ 603 448 235.

■ 1. - 2.9. v 8.30 hodin MEMORIÁL JANA KUD-
LÍKA. 10. ročník starobohumínských čtyřher ne-
registrovaných hráčů - tenisový. Tenisové kurty
Starý Bohumín, � Josef Czyž, ☎ 731 106 329.

■ 1.9. v 16.30 hodin FK Bohumín A - SK Staré
Město u Bruntálu. FOTBAL - krajský přebor -
muži "A". Hřiště park P. Bezruče.

■ 1.9. DO NEZNÁMA - pěší turistika pro nároč-
nější turisty - cca 25 km. � Břetislav Macháček,
☎ 603 970 214.

■ 8.9. sraz v 6 hodin na nádraží ČD Stříbrný chod-
ník. TURISTICKÝ VÝŠLAP po naučné stezce
»Stříbrný chodník"« kolem Oder. � Eliška Tomaš-
tíková, ☎ 731 883 947.

■ 9.9. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Viktorie Bo-
humín. FOTBAL - krajský přebor - muži "B".
Hřiště Vrbice.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 10. - 14.9. v 15 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.
Oddechové PC hrátky po prázdninách, počítačová
učebna DDM, � Vladimír Vyrobik.

■ 13.9. v 16 hodin SCRABBLE A KARETNÍ HRY.
DDM Bohumín, � Vladimír Vyrobik.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 11.9. od 18 hodin NEPÁL - MÉ SPLNĚNÉ SNY.
Cestopisné vyprávění doprovázené projekcí foto-
grafií. Salón Maryška, � Helena Červenková,
☎ 721 828 610. 

▲ Romantickou komedií ČR Bestiář skončila 
25. srpna promítací sezóna v letním kině.
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Stejně jako u lidí, je vylíh-
nutí dvou nebo tří malých

Další vylepšení sídliště 
v lokalitě Svatopluka Čecha

V další etapě regenerace sídliště Svatopluka Čecha vznik-
ne čtyřicet devět kolmých parkovacích stání, dvě kontejne-
rová stanoviště, nové chodníky, komunikace, požární ná-
stupní plochy ke dvěma věžovým domům, pokračování 
v cyklostezce souběžné s chodníkem. Součástí rekonstrukce
jsou i přeložky vodovodu, nízkého napětí, sloupy rozvodů,
nové osvětlení, odvodnění parkovacích stání kanalizací 
s odlučovačem lehkých kapalin. V sídlišti se objeví nové la-
vičky, koše, sušáky na prádlo, stojany na kola a nakonec no-
vá zeleň. Stavebně by měla být oprava dokončena v říjnu le-
tošního roku s následnou kolaudací. (frk)

Naši umělci v galerii Mlejn
V ostravské galerii Mlejn na Nádražní ulici proběhla 2. srpna

vernisáž výstavy malířů a fotografů z České a Polské republiky
s názvem Poodří v barvách. Představuje se dvanáct polských u-
mělců a třináct českých, z toho sedm z nich jsou Bohumíňáci -
Jiří Greger, Josef Wagner, Jana Šnyrchová, (zleva na fotografii
Radky Glisníkové), Arnošt Hanák, Ira Bartečková, Ladislav Pe-
kárek a František Mlynkec. Výstava potrvá do 4. září. (red)

Pohárová soutěž hasičů
Soutěž O pohár rady města Bohumína, která proběhla koncem

července ve Vrbici, absolvovalo 46 družstev dobrovolných hasi-
čů z celého Moravskoslezského kraje. Vítězné družstvo z Prcha-
lova vytvořilo tra�ový rekord časem 13,66 sekund. Pohár rady
města Bohumína předal vítěznému družstvu radní Vilém Ban-
nert. Organizátoři děkují všem sponzorům i městu za podporu
při uspořádání tak rozsáhlé soutěže v hasičském sportu. (red)

Vzpomněli 105. výročí koňky
Setkáním na náměstí Svobody si Starobohumínští koncem

července připomněli 105. výročí uvedení do provozu první
koňské městské dopravy v Bohumíně. Koňka jezdila mezi Sta-
rým Bohumínem a nádražím. Po roce provozu ji nahradila pára
a posléze tramvajová doprava. Sladký dort připomněl, jak teh-
dejší »kočár« vypadal. (frk)

čápů neobvyklé. V Šunychlu
se na jaře objevila hned čtyři
mlá�ata. Dnes už tři z nich
létají, ale drží se stále svého
rodného hnízda. Čtvrtý, le-
noch, ještě stále využívá do-
nášky stravy až do hnízda. 

V okolí však z čápů moc
velkou radost nemají. Agre-
sivní trus ničí střechy okol-
ních domů, na kterých pět
čápů každodenně nesčetně-
krát přistává. (red)

Čapí rarita hnízdí v Šunychlu

Foto: Stanislav PecháčekFoto: Stanislav Pecháček
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