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Aby naše město bylo jako ze škatulky

Majetkový odbor
na novém místě

Od 1. října hledejte
majetkový odbor v bu-
dově staré radnice, číslo
225, na náměstí T. G.
Masaryka (dříve zde bý-
vala kožní ambulance). 

Došlo také k přemístění
některých kanceláří soci-
álního odboru. Všechny
však zůstaly v přízemí pra-
vého křídla. Sledujte zna-
čení vedle dveří. Stěhuje
se také redakce OKA. Na-
jdete ji od příštího týdne
na čísle 123, napravo od
hlavního vchodu. (red)

Chátrající dům číslo 45 stojící
na náměstí ve Starém Bohumíně
koupí město od majitelů, kteří žijí
mimo území naší republiky. 

V budoucnu dům čeká celková re-

konstrukce, měly by ale zůstat zacho-

vány bytové jednotky. Měš�anský

dům přijde městskou pokladnu na

padesát tisíc euro při koupi a další

miliony korun bude stát rekonstruk-

ce. O jejím termínu však ještě není

rozhodnuto, jisté je, že půjde o roz-

sáhlou rekonstrukci pod dohledem

památkového úřadu. Objekt je sou-

částí památkové zóny. (frk)

Nový sběrný dvůr v Bohu-
míně, který město otevřelo
loni v září, navštívily po roce
jeho fungování už přes 4 tisí-
ce lidí. Ti využili možnost
zdarma odevzdat odpad, kte-
rý jim doma zabíral místo. 

Za rok existence sběrného
dvora do něj Bohumínští při-
nesli téměř 500 tun odpadu.
Město za jeho roční provoz za-
platí více než 1 milion korun.

Stavebního odpadu přivezli
lidé od loňského září, kdy za-
čal sběrný dvůr fungovat, 294
tun. Starých sedaček, skříní
nebo koberců odevzdali 134
tun. Vyřazených kompletních
elektrospotřebičů, tedy ledni-
ček, televizorů, praček, počíta-
čů, žehliček i rychlovarných
konvic převzali pracovníci sběr-
ného dvora 32 tun. Dalších 19
tun tvořil bioodpad, jako je
posečená tráva a listí. Pneu-
matik se ve sběrném dvoře za
rok nasbíralo 10 tun a nebez-
pečného odpadu, který v Bo-
humíně sbírá také šestkrát
ročně vždy o sobotách pojízd-

ná sběrna, bylo více než 6 tun. 
Ve sběrném dvoře jsme za-

stihli hned tři »zákazníky«,
kteří přivezli svůj nepohodlný
odpad. Manželé Linzerovi ta-
dy byli už potřetí a ještě slíbili
další várku. Ke sběrnému dvo-
ru říkají: »Odvážíme sem papíry

a nejrůznější nepotřebné věci.
Koupili jsme si novou televizi, tak
tu starou jsme tady hned zavezli.
Je to lepší než kontejnery. Ty po-
staví do určené ulice, kam stejně
musíme zajet. Tady je to lepší.

Několik statistických čísel
odboru životního prostředí 

a služeb dokumentuje, že exi-
stence sběrného dvora je o-
právněná. A co na jeho využí-
vání říkají občané Bohumína?
Na to jsme se zeptali v anketě.
Najdete ji spolu s dalšími in-
formacemi pod stejným titul-
kem na straně 6. (frk)

▲ Manželé Linzerovi si uklidili sklep a do sběrného dvora přivezli plnou škodovku nepotřebných věcí.
Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek
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▲ Demolice nebytové části domu č. 716 na Okružní ulici otevře pohled do právě modernizovaného sídliště 
na ulici Svatopluka Čecha a usnadní parkování v širokém okolí. Foto: vizualizace

Rozhodnuto: Demolice - a pak klidová zóna
O čem jednalo zastupitelstvo města

■ Petra Dudová složila slib
zastupitele
V úvodu jednání, tak, aby

mohla již právoplatně hlaso-
vat, složila nová členka zastu-
pitelstva města Petra Dudová
slib zastupitele města. Nahra-
dila Jaroslavu Krömerovou,
která rezignovala z důvodů
velkého pracovního vytížení.
Petra Dudová doplnila řady
zastupitelů za ČSSD.

■ Nový parčík s parkovištěm
Příští rok zmizí nebytová

část bývalého hotelového do-
mu, ve které je v současné do-
bě asijská tržnice. Na jejím
místě vyroste malý parčík s od-
počinkovou plochou, s lavič-
kami a vodním prvkem, obklo-
penou nově vysázenou zelení
a parkoviště pro 135 automo-
bilů. Náklady na demolici ob-
jektu se odhadují na 8 milionů
korun. U opraveného bytové-
ho domu zůstane pouze jeho
vstupní část, tzv. terasa. Zastu-
pitelé o tom rozhodli po před-
chozí prohlídce objektu. 

■ Příspěvky do sportu 
a kultury
Příspěvky sportovním, kul-

turním a ostatním zájmovým
subjektům se schvalují jednou
za pololetí. Do konce roku te-
dy z radnice obdrží finanční
podporu tyto organizace:

Klub HC 2000 Bohumín
získá na Bohumínskou hoke-
jovou ligu amatérů od města
20 tisíc korun na pronájem le-
dové plochy. Nově založené-
mu občanskému sdružení SCB
Sport klub, o. s. dalo město k
dispozici celkem sedm tisíc ko-
run na ceny v badmintono-
vých, squashových a florbalo-
vých turnajích.

Sedmi tisíci podpořilo zastu-
pitelstvo účast Petra Piecho-
wicze v horolezecké Expedici
Yosemite - El Capitan v USA. 

Sdružení rodičů při Masary-
kově základní škole bude moci
na patřičné úrovni organizo-
vat kvalifikační turnaj pro
mistrovství republiky Pohár
Bohumína ve scrabble díky
částce osm tisíc korun. Občan-

ské sdružení Přátel bohumín-
ské historie získalo jedenáct 
půl tisíce korun na uspořádá-
ní koncertu u příležitosti 40.
výročí úmrtí varhaníka staro-
bohumínského kostela Jaro-
slava Očenáška.

Z finanční podpory dvanáct
tisíc korun se mohou radovat 
i vrbičtí hasiči, kteří uspořáda-
li v červenci již 5. ročník pohá-
rové soutěže sborů dobrovol-
ných hasičů v požárním útoku
O putovní pohár rady města
Bohumín. V mimořádných
požadavcích bylo schváleno
dvacet tisíc korun Hokejové-
mu klubu Bohumín. Mimo Zá-
sady pro poskytování příspěvků
získala sto tisíc korun (z toho
padesát tisíc půjčka) Místní or-
ganizace PZKO Bohumín na
rekonstrukci plynoinstalace 
a ústředního vytápění ve svém
objektu na Masarykově ulici 
v Novém Bohumíně.

■ Oprava věžních žaluzií
Po opravě věžních hodin

kostela Božského srdce Páně,
na kterou letos město přispělo
částkou 60 tisíc korun, budou

opraveny také žaluzie ve věži.
Příspěvek římskokatolické círk-
vi Bohumín - Nový Bohumín
činí dvacet tisíc korun. 

■ Myslivna má svého kupce
Měš�anský dům na náměstí

ve Starém Bohumíně chátrá.
Proto jej město koupí a ná-
sledně zrekonstruuje. Dům čp.
150 na ulici Slezské ve Starém
Bohumíně město naopak pro-
dá. Jeho nový majitel zde chce
vybudovat tři bytové jednotky 
a v přízemí kancelářské prostory.

Zastupitelstvo nesouhlasilo
s podmínkami prodeje navrže-
nými zájemcem o koupi objektu
č. 260 ve Skřečoni na ulici 
1. máje a prodej neschválilo.
Město bude dál hledat zájem-
ce, který by dům rekonstruo-
val na nebytové prostory.

Další firmě, která vloni kou-
pila objekt čp. 140 na Opleta-
lově ulici ve Skřečoni a zaváza-
la se dům zrekonstruovat, byl
schválen její požadavek na po-
sunutí termínu splnění závaz-
ku o jeden rok, tedy do 31.12.
2008. Podmínkou však je před-
ložení komplexní stavební do-
kumentace pro vydání přísluš-
ného rozhodnutí stavebních
úřadů do 31.10.2007. Pokud fir-
ma tento závazek nesplní, mu-
sí doplatit městu splátku kup-
ní ceny za objekt ve výši jeden
milion korun do 15.1.2008.

O hospodaření města čtěte
na další straně. Dalším stěžej-
ním bodem bylo projednávání
územního plánu, kterému se 
v dnešním Oku rovněž věnuje-
me v samostatném příspěvku.

František KREJZEK 

Za účasti jednadvaceti členů rozhodovalo ve středu 12. září
zastupitelstvo města o důležitých bodech programu podzim-
ního zasedání.

▲ Město přispělo také na opravu 
žaluzií ve věži kostela. 

Foto: František Krejzek
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● Byt na ulici Okružní
1069, 1+2, kategorie I., číslo
bytu 50, 5. nadzemní podlaží.
Celková plocha 52,96 m2, pro
výpočet nájemného 48,44 m2.
Prohlídka bytu 2.10. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
8.10. v 16 hodin.

● Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, kategorie II., číslo
bytu 12, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha bytu 46,70 m2,
pro výpočet nájemného 46,70
m2. Prohlídka bytu 11.10. od
9.30 do 10 hodin. Licitace se
koná 15.10. v 16 hodin.

Pracovní morálku mají dost mizernou

● Byt na ulici Budovatel-
ské 291, 1+2, kategorie I., čís-
lo bytu 3, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha bytu 48,15 m2,
pro výpočet nájemného 48,15
m2. Prohlídka bytu 9.10. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 15.10. v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Nerudově
1157, 1+3, I. kategorie, číslo
bytu 30, 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 70,04 m2, pro
výpočet nájemného 67,66 m2.
Prohlídka bytu 16.10. od 9.30
do 10 hodin. Licitace se koná
17.10. v 16 hodin. (vach)

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:

Licitace městských bytů

...v systému centrálního registru
řidičů se u některých řidičských

průkazů objevilo datum vydání 1.1.1899.  Seznam čísel těchto ŘP
najdete na www.mesto-bohumin.cz/data/misc/cisla_ridicskych
_prukazu_spatne_datum_vydani.pdf. Pak prosím zavolejte na
596 092 207, paní Vičíková. (red)

víte, že...

Dopis pokračuje: »Byla mís-
ta, kde se válely papíry několik
dní. Byli jsme svědky několika
rozhovorů těchto rádoby pracov-
nic, které řekly, že je to jednodu-
ché. Zajdou se ráno v 6 hodin za-
hlásit a v 8 už jsou doma na ka-
fíčku. Jiní zase v 9 hodin postáva-
li u bufetu na nádraží, aby si dali
něco na zahřátí. Svědky jejich
›aktivity‹ byli pracovníci firmy,
která prováděla rekonstrukci ve
vestibulu. Pracovníci firmy nebo
zaměstnanci se musí snažit pra-
covat kvalitně a hlavně v termí-
nu, aby měli nějaké peníze. Není
to hezký pohled na takové fláka-
če. Jsem si jistá, že to není jen můj
názor na tuto situaci.«

■ ■ ■

Jsme si vědomi, že pracovní
morálka veřejně prospěšných
pracovníků má své rezervy.
Veřejně prospěšné pracovníky

najala prostřednictvím úřadu
práce městská firma BM ser-
vis, která má na starost tech-
nické služby ve městě. V Bo-
humíně pracuje těchto pra-
covníků nejvíce v karvinském
okrese - téměř
100. Město má
na jejich práci
vyčleněno ze svého rozpočtu
2,6 milionu korun. Z této část-
ky se hradí mzda mistrů, pra-
covní oblečení a nářadí veřej-
ně prospěšných pracovníků 
i odvoz a likvidace sesbíraného
odpadu a zeleně. Mzdu veřej-
ně prospěšným pracovníkům
naopak vyplácí úřad práce.

»Kontrolu obstarávají jen dva
lidé. Přitom by bylo zapotřebí,
aby každých 10 až 15 pracovní-
ků mělo samostatný dohled, který
by byl s nimi celou směnu na ur-
čeném pracovišti a jen v době

přestávky, kterou tito pracovníci
mají od 9 do 9.30 hodin, by byli
bez dozoru. Tím by ale rázem
vzrostly náklady města na čin-
nost veřejně prospěšných pracov-
níků,« řekl Miroslav Hradil 
z BM servisu.

Současní mistři rozdělují
práci, kontrolují, zda byla od-
vedena dobře, a dohlížejí také
na samotné pracovníky a při-
pravují práci na další dny. 

V minulých
dnech proto
zavedli nový

systém kontroly, který spočívá
v krácení dovolené či nezapla-
cení celé směny a dalších po-
stihů podle zákoníku práce.
»Ráno se musí pracovník zaevi-
dovat podpisem v tzv. šichtovnici.
Pokud při kontrolách na praco-
višti zjistíme, že tam pracovník
není, anebo že není hotová práce,
zkrátíme mu směnu a tím i její
proplacení a odpoledne se bude
muset opět odepsat v šichtovnici.
Pokud se nedostaví na konec
směny, opět bude krácen na do-
volené či zaplacení směny. Dou-

fáme, že se nám tento systém
kontroly osvědčí,« dodal Miro-
slav Hradil.

Každý případ podezřelého
chování veřejně prospěšných
pracovníků v BM servisu pro-
věřují. Přivítají proto, když jim
v kontrole těchto pracovníků
pomohou i občané Bohumína.
V případě jakékoliv špatné pra-
covní morálky těchto pracov-
níků nebo při podezřelém cho-
vání mohou lidé volat na tele-
fonní číslo 731 130 610.

»Hlavní problém vidíme v mo-
tivaci dlouhodobě nezaměstna-
ných. Veřejně prospěšné práce
vykonávají zčásti i nedobrovolně.
Když tedy o tuto práci přijdou,
tak se pro ně změní jen to, že ne-
musí chodit do zaměstnání. Ale
jejich finanční situace se nezhor-
ší, peníze dostanou v dávkách. Je-
jich pracovní morálka sice není
nejlepší, ale to, že musí ráno vstát
do práce, je výchovnější a užiteč-
nější, než jen kdyby za nic pobíra-
li sociální dávky,« upřesnil sta-
rosta Petr Vícha. 

Lucie BALCAROVÁ

»Reaguji na článek ohledně nemocnosti a docházky sezónních
pracovníků. Možná by byla třeba i přísnější namátková kontrola
odpracovaných hodin a práce samotné. Potkávali jsme je cestou do
práce, kdy zametali smetí jen na místech, kde se nemuseli ohnout 
a zbytek nechali,« píše Soňa Videnková. 

názor

Pro bezpečnost dětí přicházejících ráno do školy dělají
městští strážníci již léta neocenitelnou službu. Každé ráno 
v místech přechodu ke škole hlídkují, aby řidiči byli v tuto ho-
dinu a na tomto místě ohleduplnější vůči školákům. Městské
strážníky můžete vidět před školami na ulici Čs. armády, třídě
Dr. E. Beneše, nahoře v Záblatí a také na přechodu u školy ve
Skřečoni. (frk)

Strážníci hlídají u škol

Foto: František Krejzek
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▲ Na prvním setkání se začínající ochotničtí herci
navzájem představili. Foto: Lucie Balcarová

První ochotníci se sešli v sále K3 Bohumín
v úterý 18. září. Dohodli se, že se nepustí do
žádné těžké klasické hry, ale naopak připraví
vánoční překvapení bohumínským dětem.
V současnosti vytipovávají pohádky, jejichž
části by mohli nastudovat a také odehrát 

»Jsem rád, že se spolek ochotnických herců v Bo-
humíně opravdu začal formovat. Myslím si, že městu
právě divadelní soubor chyběl. Doufám, že se první
představení uskuteční ještě v tomto roce, a to právě
na jevištních prknech nedávno zrekonstruovaného
sálu kina K3 Bohumín. A snad mohu prozradit, že
divadelní hry budou mít i jemný bohumínský ná-
dech,« řekl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.
Kdo by měl zájem se přidat, může volat na číslo
602 786 919. (balu)

Ochotnické divadlo bude hrát dětem

● Jak rodiče rozpoznají, že není
něco v pořádku?
Existují některé signály ze

strany dětí, které rodiče upo-
zorní, pokud jsou vnímaví 
a v kritickém věku svých dětí
obzvláš� obezřetní, že něco 
v jejich životě je najednou 
v nepořádku. Nejsou zpravidla
postřehnutelné ze dne na den
a ani příliš nápadné, proto se
inklinace dětí k stimulačním
drogám, převážně k pervitinu,
většinou nepodchytí na úpl-
ném počátku. Mezi příznaky,
kterých by si měli rodiče pře-
devším všímat, patří zejména
postupné problémy ve škole -
zhoršení prospěchu, absence,
zvýšená únava, nezájem a ne-
soustředěnost na výuku. Dále
je to pozvolná ztráta a ústup
od původních zájmů, zálib, ko-
níčků, které působily dítěti
dlouhodobě radost, uspokoje-
ní z kvalitně prožívaného vol-
ného času a často přispívaly 
k jeho pocitu seberealizace.
Varovná může být i změna do-
savadních přátel a s ní často
související i přizpůsobování se
jim změnou osobního vzhledu. 

A doslova alarmující je nápad-
ná změna chování a návyků -
střídající se noční nespavost se
stavy zvýšené spavosti v prů-
běhu dne, ná-
padná, perio-
dicky se stří-
dající ztráta chuti k jídlu s e-
normní »žravostí« a zvýšenou
konzumací sladkostí.

● To vše je velmi obecné. Co 
nějaké vysloveně jasné příznaky,
u nichž již mizí pochybnosti? 
Podle některých způsobů

aplikace drogy lze pozorovat
stopy po injekčních vpiších,
zpravidla na končetinách. 
V případě tzv. šňupání drogy
zase dochází k permanentní-
mu výtoku z nosu a posmrká-
vání, jako například u alergic-
ké rýmy. Vizuálně nesnadno
vnímatelné jsou způsoby orál-
ního - ústního užití drogy, ne-
bo její tzv. kouření. Když z do-
mova často mizí peníze, věci -
oblečení, drobná elektronika,
cennosti, mobily apod., to už
by rodičě měli být opravdu ve
střehu. Užívání drog je poměr-
ně nákladné a často se pohy-

buje v hodnotách několikaset-
korunových částek na zakou-
pení dávky. Někdy rodiče u dí-
těte naleznou věci, pro něž ne-
mají vysvětlení. V případě in-
jekčních setů se dovtípí, horší
je to ale v případech nálezů,
skleněných či jiných zapácha-
jících i čistých trubiček, kous-
ků alobalu, očazených nebo
čistých žárovek zbavených pa-
tic a podobně. Silným signá-
lem je naopak to, když najdou
v osobních věcech dítěte malé

umělohmotné
sáčky nebo pa-
pírová »psaníč-

ka«. Obaly mohou být prázdné
nebo dokonce obsahují prášek
čiré či bílé barvy až po různé
odstíny fialkové, narůžovělé až
okrové.

● Jak se mají chovat ke svému 
dítěti, když zjistí užití drogy?
Obecně platí: chovat se zdr-

ženlivě a nekonfrontačně, aby
nedocházelo k zablokování ko-
munikace mezi rodičem a dítě-
tem. Je to v zájmu odhalení
aktuálního stavu a pozadí do-
savadní drogové zkušenosti dí-
těte, jeho počátků a příčin. 
A samozřejmě i nalezení efek-
tivních způsobů jeho korekce
či náprav. Je třeba nepanikařit,
nečinit ukvapené a jednodu-
ché, zpravidla povrchní a neú-
činné závěry. Rodiče si musí 
uvědomit, že realita, kterou
právě odhalili, se s velkou prav-
děpodobností nedatuje od dneš-

ního rána, nebo včerejška, 
a proto ji také nelze žádným
jednorázovým opatřením vy-
řešit ze dne na den.

● Jakou formu nápravy 
byste zvolil u třinácti až 
patnáctiletého dítěte?
Je to samozřejmě na indivi-

duálním posouzení aktuálního
stavu konkrétního dítěte a »u-
šití opatření na jeho míru«.
Obecně je možné zajistit nebo
zprostředkovat přes speciali-
zovaná pracoviště odpovídající
formu ambulantní či pobytové
péče a pomoci. A to bu	 ve
zdravotnických či sociálních
nebo školských zařízeních pro
děti a mladistvé.

● Kam se mohou rodiče obrátit 
o pomoc?
Doporučuji vždy se obrátit

na odborné specializované pra-
coviště, zdravotnické, sociální,
nebo školské v místě bydliště
nebo jeho spádové oblasti.

V roce 2008 plánujeme 
ve spolupráci s bohumínským
městským úřadem otevření
pobočky Renarkon, o. p. s.,
která bude poskytovat kon-
taktní a poradenské služby pro
občany města. V současné do-
bě se občané Bohumína mo-
hou obracet se svými problé-
my či dotazy na poradnu Re-
narkon v Ostravě vedenou
Vladimírem Gembalem. Tele-
fonní čílo je 724 154 239. 

Připravil František KREJZEK

rozhovor

Naše dítě bere pervitin! Co dělat, pora�te?!
Již na základních školách se pedagogové setkávají s dětmi,

které z nepochopitelných důvodů zhoršily svůj prospěch, při
vyučování pospávají, jsou roztěkané. Většinou se jedná o pří-
znaky užívání drogy. Rodiče si změny v chování dítěte všim-
nou často mnohem později. Požádali jsme Davida Kondělku 
z ostravského Renarkonu, aby rodičům těchto dospívajících
dětí odpověděl na nejčastější otázky, které souvisí s drogami,
zejména s pervitinem.

krátce

● Zajímá se vaše dítě
o judo?
Pro zájemce o tento sport

máme pozvánku do bohumín-

ského oddílu juda. Chlapci 

i děvčata ve věku od 6 let se

mohou přijít seznámit s oddí-

lem a vyzkoušet si svou obrat-

nost každé pondělí nebo čtvr-

tek od 15 do 17 hodin, kdy pro-

bíhají tréninky. Oddíl trénuje

v tělocvičně Základní školy na

Bezručově ulici. Informace 

a další podrobnosti získáte 

u Františka Waltra, telefonní

číslo 602 523 070. (red)
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Motivací jim byl putovní
pohár, který by jim po případ-
ném třetím vítězství připadnul.

Motivace zapůsobila doko-
nale a naši hasiči na Bohusla-
vickém fotbalovém hřišti vy-
tvořili tra�ový rekord s časem
14,86 sekund a odvezli si z Bo-
huslavic prvenství.

O dva týdny později (18.8.)
Vrbičtí opět obhajovali loňské
vítězství. Tentokráte se soutěž
konala ve Výškovicích (okres
Nový Jičín). Ve velké konku-
renci 30 družstev z celého Mo-
ravskoslezského kraje si druž-
stvo z Vrbice opět vybojovalo
první místo a nádherným ča-
sem 13,77 sekund opět vytvo-
řilo tra�ový rekord. 

Ve stejný den probíhala noč-
ní soutěž i v blízkém Záblatí,
kterého se však hasiči z Vrbice
kvůli obhajobě loňského vítěz-
ství ve Výškovicích nemohli
zúčastnit. 

Martin RAJSKI

Vrbickým hasičům se daří hlavně v noci
Noční soutěž v požárním útoku se konala v Bohuslavicích 

v okrese Opava 3. srpna. Vrbičtí hasiči zde obhajovali již po-
třetí v řadě prvenství. 

▲Vrbičtí dobrovolní hasiči jsou k neporažení. Ve dvou závodech za 
sebou získali dvě prvenství. Foto: Martin Rajski

Prognóza rozpočtu 2007 u-
kazuje na hospodaření v obje-
mu 749 milionů korun při re-
zervě 13,6 milionu. Městu se
podařilo získat dotace na pro-
jekty v objemu 78,4 milionu
korun, které umožnily zreali-
zovat další investice. A ty letos
dosahují historické výše 218,2
milionu korun. Největší dota-
ce se týkaly stavebních úprav
hotelového domu na bytový
dům, kina, mateřské školky na
Okružní ulici nebo regenerace
sídliště Sv. Čecha. Novými 
investicemi jsou parkoviště 
u Českých drah a operační sá-
ly v bohumínské nemocnici.

Finanční odbor dále předlo-
žil zastupitelům návrh první
verze rozpočtu pro rok 2008.
V současném návrhu jsou in-
vestice za 98 milionů korun.
Další návrhy investic v obje-
mu 65 milionů korun jsou tzv.
pod čarou. Do rozpočtu je měs-
to zařadí v případě obdržení

dotací, na které se již letos pro-
jekčně připravuje, aby o ně
hned počátkem roku zažádalo.
Jde například o modernizaci
parkoviště s tržnicí, regeneraci
Rafinérského lesíka, tribunu
fotbalového areálu nebo o no-
vé cyklotrasy. V současném ná-

vrhu rozpočtu jsou již zapraco-
vány investiční akce, jako na-
příklad dostavba náměstí Svo-
body (výstavba obytného do-
mu s dokončením v roce 2009),
regenerace okolí bývalého ho-
telového domu (vč. demolice)
nebo kanalizace ve Skřečoni,
případně v Záblatí. Zastupitel-
stvo města již schválilo záměr
přijetí úvěru v objemu 30 mili-
onů korun na opravy dvou pa-
nelových domů. Tento úvěr,
doplňkový zdroj, posílí rozpo-
čet města.

Rozpočet zvýšen o 52 miliony 
Město Bohumín hospodaří za osm měsíců letošního roku 

i nadále s přebytkem 36 milionů korun. Zastupitelstvo města
na svém zářijovém zasedání schválilo úpravu rozpočtu města
pro rok 2007. Posiluje ho zhruba o 52 miliony korun. 

ekonomika

Výrazné změny v příjmové
části roku 2008 ještě neočeká-
váme, i když nejdůležitější pří-
jem, daně, jsme v tomto návr-
hu prozatím ponechali na ú-
rovni letošního roku, jelikož
dosud není schválena reforma
veřejných financí. Ta by ještě
neměla negativně zasáhnout
rozpočty obcí v roce 2008. Da-
leko výraznější negativní do-
pad by měla mít na rozpočet
roku 2009, pokud nebude schvá-
lena novela zákona o rozpoč-
tovém určení daní. Novela zvý-
ší podíl na sdílených daních
pro města, ale především by
pomohla, aby spotřební daň,
která neustále roste, se stala
rovněž sdílenou daní a neposi-
lovala jen státní rozpočet. Svaz
měst a obcí rovněž požaduje,
aby i nově navrhovaná ekolo-
gická daň se stala daní sdíle-
nou městy, kterým v souvislos-
ti s ní stoupnou i výdaje. Po-
kud pocítíme snížení v příjmo-
vé části rozpočtu, projeví se to
bezprostředně i na výdajích,
především snížením investic.

Jana MASNÁ, 
vedoucí odboru finančního

● Strážníky byla 25. srpna
zadržena osoba, která se na
Nerudově ulici snažila pomocí
žebříku dostat do bytu. 

● Mezi 5. až 8. září bylo zadr-
ženo několik osob hledaných
Policií ČR, a� už se jednalo 
o chovance Dětského diagnos-
tického ústavu, nebo o osoby
do výkonu trestu.

● Na Trnkové ulici v Pudlo-
vě byl 7. září ve večerních ho-
dinách zadržen pachatel krá-
deže kovového materiálu ze
zahrady. O týden později pak
stejný osud stihl pachatelku
krádeže kovových tyčí a dřeva
z oplocení v městské části
Pudlov. V obou případech pu-
tovaly osoby do rukou policie. 

Roman HONYSZ, 
zástupce ředitele městské policie

Maják 
městské policie

V říjnu vaří
knihovna

Knihovnickou baštu bude
servírovat knihovna K3 Bo-
humín v týdnu od 1. do 5.
října. Předkrmem bude ve-
řejné čtení na náměstí, hlav-
ním chodem osmdesátipro-
centní sleva na nový čtenář-
ský průkaz a jako zákusek bu-
dou knihovnice nabízet amnes-
tii zapomnětlivým čtenářům.

Knihovnická bašta. To je
podtitul letošního Týdne kni-
hoven. Velkým říjnovým spo-
lečným čtením aneb Pohádko-
vou baštou jej zahájí děti 
z Masarykovy základní školy.
V úterý 2. října v 10 hodin
všem spolužákům i dospělým
návštěvníkům představí bě-
hem veřejného čtení svou ob-
líbenou knížku. Akce se bude
konat přímo na náměstí T. G.
Masaryka, za nepříznivého po-
časí pak v knihovně.

Bližší informace najdete na
na www.k3bohumin.cz, což je
nová adresa webu knihovny.

(kab)
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Aby naše město bylo jako ze škatulky

Tyto tři otázky jsme položili
náhodně osloveným chodcům
v ulicích Bohumína - a tady
jsou jejich reakce:

■ Lýdie Adamčíková:
Určitě do

sběrného dvo-
ra. Zatím jsme
tam nebyli. Ale
máme k tomu
systému vý-
hrady. Bydlí-
me u transfor-
mátoru a tam

býval kontejner. Te� už tam ne-
bývá a pro starší lidi je to dost ob-
tížné. Mají trávu a nahnilé ovoce
ze zahrádek a má toho každý
hodně. Kontejnery byly vždy pl-
né. Mám obavu, aby se nezačaly
množit černé skládky. (Poznám-
ka: Do velkokapacitního kon-
tejneru biologický odpad nepat-
ří. Tyto kontejnery jsou určeny
pro velkoobjemové odpady.)

■ Eliška Salajková:
Ve sběrném dvoře jsme byli

zrovna minulý pátek. Když byl
kontejner, měli jsme to blíž u do-
mu, ale na druhé straně je to ve
sběrném dvoře už tříděné.

■ Jana Czerná:
Vím, že mu-

sím jít s odpa-
dy do sběr-
ného dvora,
ale ještě jsme
tam nebyli.
Máme všech-
no nové, tak-
že zatím ne-

máme důvod. Pokud je někdo
mobilní a má auto, je to velká vý-
hoda, ale když to nemáte jak od-
vézt, pak je lepší ten kontejner
blízko domu.

■ Martin:
Elektrospotřebiče se odvážejí

zpět k prodejci. Sběrný dvůr je
zařízení na odpadky. Je to výhod-
nější, než kontejnery, protože ne-
musíte zjiš�ovat kde to je a kdy to
je. Hodíte to tam a je to.

■ Pán, který se nepředstavil:
Sběrný dvůr je perfektní věc.

Chodím tam s odpady. Pro lidi,
kteří nemají auto, je ale lepší ten
nákla�ák, co jezdí jednou za čas.
(Poznámka: pojízdná sběrna
nebezpečných odpadů).

■ Hana Spodniaková:
Jezdí sběrný autobus. Ale vidě-

la jsem v Oku taky sběrný dvůr.
Ale nikdy jsem tam nebyla. Pro
toho, kdo má auto, je to dobré.
Nebylo by špatné kombinovat
sběrný dvůr i pojízdnou sběrnu.

■ Josef Koudelka:
Byl jsem už

ve sběrném
dvoře, doma
třídím odpad,
ale samotný
sběrný dvůr ne-
vyřeší odpad
v celém měs-
tě. Pro ty, kte-

ří nemají auto a do sběrného dvo-
ra to mají daleko, to není řešení.

■ Kateřina Królová:
Odevzdala bych ho do nebez-

pečných odpadů. Přítel tam vezl
lednici a sousedovu televizi. Je to
pohodlnější, protože nemusíte sta-
ré věci skladovat a čekat na kon-
tejner nebo pojízdnou sběrnu. Do-
ma třídíme plasty, papír a sklo.

■ Petra Jasáňová:
Na BM

servis, je tam
sběrný dvůr.
Už jsme tam
odvezli starou
ledničku. Ne-
jsou ale špat-
né velké kon-
tejnery, aby ne-

byly černé skládky. Doma třídím
do tří tašek papír, plasty a sklo 
a každý den to odnáším do sepa-
račních kontejnerů. 

Anketa k odpadům a sběrnému dvoru
1. Kam byste dali starý nefunkční televizor?
2. Jak často využíváte sběrného dvora?
3. Je sběrný dvůr praktičtější než velkokapacitní kontejnery 

nebo pojízdná sběrna?

■ Michaela Sternadelová
přijímá ve sběrném dvoře
odpad: »V létě se tady vystřídá
asi třicet lidí denně. Nejčastěji
jezdí autem, občas si půjčí vozík.
Velmi často jezdí lidé středního
věku. Někteří jsou již stálými ná-
vštěvníky, to jsou většinou za-
hrádkáři. Máme otevřeno také 
v sobotu a využívá toho hodně li-
dí. Můžete sem přivézt cokoliv,
ale některé druhy odpadu jsou o-
mezené, co se týká množství. Jsou
to pneumatiky, stará okna, sta-
vební su�. Nebezpečný odpad a e-
lektroniku odvážejí na zavolání
specializované firmy, ostatní li-
kvidujeme v rámci firmy BM ser-
vis nebo odvozem na skládku,«

■ Po ročním provozu vy-
hodnotil odbor životního
prostředí a služeb účinnost 
a prospěšnost sběrného dvo-
ra a rozhodl obdobné zaříze-
ní provozovat také v měst-
ských částech. Nebude se
však jednat o stacionární za-
řízení, ale mobilní sběrný
dvůr, doslova na kolečkách.

»Od března příštího roku zač-
ne fungovat mobilní sběrný dvůr,
který se bude pravidelně přesou-
vat z jedné městské části do dru-
hé. V každé z nich zůstane sběrna
v provozu po čtrnáct dnů, poté se
přemístí jinam. Bude to plocha 
oplocená přenosným plotem, u-
vnitř budou kontejnery a nádoby
na tříděný odpad, provoz s obslu-
hou bude od 11 do 17 hodin. Na
stejném místě se objeví dvakrát
ročně,« prozradil zajímavé ře-
šení mobilního sběrného dvo-
ra vedoucí odpadového hos-
podářství Miroslav Sternadel.

Připravil František KREJZEK

▲ Gustav Wieczorek přivezl na sběrný dvůr přívěs plný starých věcí:
»My jsme tady mimořádně potřetí, protože likvidujeme domácnost. Ale
pojízdné sběrny a kontejnery mají také své opodstatnění. Měli by být při-
stavovány častěji. Zvláš� při generálních opravách na sídlištích by tam
měly být kontejnery k dispozici.« Foto na stránce: František Krejzek

Sběrný dvůr je otevřen 
od pondělí do pátku 

od 8 do 17 hodin, 
v sobotu od 8 do 14 hodin.

▲ Zahrádkáři sem míří častěji
než ostatní, zvláště te�, v době
sklizně. Nahnilá jablka, posečenou
trávu i plevel odkládají do kontej-
neru s biologickým odpadem.
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● Proč jste se rozhodl pro práci 
v zastupitelstvu? 
V zastupitelstvu města pra-

cuji s přestávkou od roku
1994. Hlavními důvody mé
kandidatury do zastupitlestva
města byla snaha ovlivnit ji-
stým způsobem dění v našem
městě, zejména v oblastech e-
kologie a ochrany životního
prostředí, zdravotnictví a další
postupný rozvoj městských
částí.

● Pomáhá vám při rozhodování
rodina? Konzultujete řešené
problémy se známými či 
spolupracovníky a berete 
v potaz jejich názory? Nebo 
se rozhodujete na základě 
diskuze v politickém klubu? 
Při práci v zastupitelstvu 

a radě města čas od času po-
chopitelně některé záležitosti
konzultuji jak se svojí rodinou,
tak také se svými známými,
kolegy, spolupracovníky, kteří
v daném oboru a problému
mají více informací, lépe se 
v té konkrétní situaci orientu-
jí. Takže občas si určitě rád ne-
chám poradit od zkušenějších
a beru vážně názory lidí, kte-
rých si vážím a jejichž stano-
viska a informace mohou po-
moci při řešení některých pro-
blémů v našem městě.

● Která oblast komunální politiky
vám je nejbližší? Máte možnost
pracovat ve výboru či komisi,
která tuto problematiku řeší? 
Nejbližší mi je pochopitelně

problematika zdravotnictví. 
V uplynulém volebním období
jsem pracoval jako předseda
zdravotní komise při radě měs-
ta. Tato již v právě probíhají-
cím volebním období neexis-
tuje a já jsem se stal předsedou
komise pro rozvoj městských
částí. Myslím, že tato komise
přináší z městských částí pro
zastupitele i radní dobrou
zpětnou vazbu a její fungování
má pro město velký význam.

● Souvisí práce zastupitele 
s vaší profesí nebo koníčkem? 
Myslím, že spojitosti mezi

mou prací ředitele nemocnice
a mým fungováním v zastupi-
telstvu a radě města určitě exis-
tují, především proto, že ne-
mocnice je plně vlastněna 
a provozována městem Bohu-
mín. To je asi nejdůležitější
průsečík mých funkcí. Jedním
z mých koníčků je skutečně
práce v zastupitelstvu a radě,
ale jako většina jiných rád
sportuji a cestuji. Jsem spíše
rodinný typ.

● Do které oblasti městského 
rozpočtu by se, podle Vašeho
názoru, mělo více investovat 
a kde byste potřebné zdroje 
hledal?

Domnívám se, že městské
investice jsou vyvážené a rov-
noměrně rozložené v rámci
možností, nelze proto vyzved-
nout jednu jedinou oblast, kte-
rou bych cítil jako podinvesto-
vanou, kde by se muselo vý-
razně přidat. Myslím, že tem-
po a množství investic v na-
šem městě je obrovské a nebý-
valé a jen málokterá města 
v republice se mohou v oblasti
investiční pochlubit takovými
výsledky. Co se týče hledání
zdrojů, zkusil bych se možná
ještě více zaměřit na fondy
EU. Ale na tuto problematiku
jsou určitě povolanější lidé,
než jsem já.

● Co Vám v poslední době udělalo
největší radost, jaký cíl si 
kladete do následujícího roku?
Největší radost mi udělala

definitivní dostavba a kolau-
dace operačních sálů v naší
nemocnici.

Cíle na příští rok: stále stej-
né dobré rodinné zázemí, po-
hoda doma i na pracovišti, co
nejvíce úspěchů a pozitivních

Nechám si poradit od zkušenějších
Na slovíčko se zastupitelem a radním města Vojtěchem Balcárkem

V listopadu loňského roku bylo zvoleno nové zastupitelstvo
města pro období 2006 až 2010. Po roce práce na rozhodování
o rozvoji města se ptáme jeho jednotlivých členů na jejich o-
sobní poznatky z fungování tohoto nejvyššího orgánu města.
Dnes hovoříme s Vojtěchem Balcárkem, členem městské rady.

rozhovor

zpráv pro město Bohumín 

a naši nemocnici.

● Jakou literaturu čtete nejraději?
Kdy jste byl naposled s partner-
kou na kulturní akci ve městě?
Nejraději čtu literaturu s ces-

tovatelskou tématikou. Napo-

sledy jsme byli někdy před

prázdninami u příležitosti Bo-

humínského Amose v našem

kině na filmovém představení

Účastnící zájezdu. 

● Bude Bohumín přesycen 
supermarkety a hypermarkety,
jako je tomu v jiných městech?
Osobně nic proti hyper a su-

permarketům nemám, spíše

naopak. Zatím v žádném pří-

padě nemám pocit, že by v Bo-

humíně bylo marketů hodně.

Jejich výstavbou se zvýší sorti-

ment prodejního zboží, které

je tím pádem ve městě dostup-

né a nemusí se za ním jezdit do

okolních měst. Snad tímto

způsobem vzniknou i nová

pracovní místa. Navíc si mys-

lím, že lokality, které by jinak

byly třeba zapomenuty, nebo

nebyly středem pozornosti, se

výstavbou těchto obchodů

zkulturní, upraví. Opraví se

komunikace, nové chodníky...

Já sám jsem spíše pro to, aby

se u nás klidně ještě nějaký

kvalitní a spíše větší super či

dokonce hypermarket s širo-

kou nabídkou zboží postavil.

Rozhovor připravil 
František KREJZEK

Trápí nás 
kamionová
doprava

Bohumín trápí kamiono-
vá doprava. Spíše než tran-
zitní doprava město zatěžuje
cílová zdrojová doprava do
místních průmyslových pod-
niků. V minulosti, před po-
vodněmi v roce 1997, to bylo
naopak. Přes hraniční most
ve Starém Bohumíně mířily
do Polska stovky kamionů 
a tvořily kolony, které se táh-
ly od hraničního přechodu
přes Pudlov až do Vrbice. 

Povodně v roce 1997 však
hraniční most natolik poško-
dily, že omezily jeho nosnost 
a kamionová doprava na něj
devět let nesměla. Na začátku
letošního roku se otevřel nový
hraniční most do Polska, který
už je pro kamiony přístupný 
a na který by měla navázat dál-
nice D 47. Po jejím dokončení
se kamionová doprava z Os-
travy do Bohumína přes měst-
ské části Vrbice a Pudlov zase
zklidní. Město s vlastníkem
komunikace jedná o zklidnění
nákladní dopravy.

V samotném centru města
vyřeší problém kamionové do-
pravy v blízké budoucnosti dvě
strategické stavby - zrušení drá-
tovenského podjezdu v Pudlo-
vě a nový skřečoňský most.
Úlevu motoristům poskytne 
i kruhový objezd u supermar-
ketu Billa, který se právě začal
stavět. V současné době míří
do průmyslových podniků ve
městě kamiony po ulicích Čs.
armády a Jateční, protože drá-
tovenským podjezdem kamio-
ny neprojedou. Náhradní tra-
sa však zatěžuje obyvatele ro-
dinných domků i část sídliště. 

Nový skřečoňský most spolu
s přivaděčem na dálnici přine-
se další úlevu, kdy kamionová
doprava už nebude muset pro-
jíždět centrem města. Po dobu
jeho výstavby však kamiony
potrápí občany části Nová
Ves, kterou povede objízdná
trasa pro nákladní dopravu. 

Lucie BALCAROVÁ
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Je to dlouhodobé onemoc-
nění, při kterém bývá zúžen
průsvit průdušek (obstrukce).
Dále bývají postiženy malé dý-
chací cesty a plicní sklípky. Je
omezen průtok vzduchu způ-
sobený poškozením průdušek
vdechováním různých škodli-
vin, především tabáku. Zúžení
průdušek je obtížně léčebně 
ovlivnitelné, pokračuje a pro-
hlubuje se. 

CHOPN je dvanáctou nej-
častější příčinou úmrtí ve svě-
tě. Ročně na ni ve světě umí-
rají téměř tři miliony lidí. 
V České republice na ni umírá
ročně 1500 - 1700 lidí. V naší
zemi jí trpí 700 až 800 tisíc do-
spělých.

Při onemocnění se zužují
průdušky, jejich sliznice je po-
krytá hlenem, někdy i hnisem.
Při pokročilejších stadiích ne-
moci jsou navíc průdušky spo-
lu s plicními sklípky deformo-
vané. Hlen se v dýchacích ces-
tách hromadí, dochází snadno
k usídlení virů a bakterií. Něk-
teré sklípky praskají a v plicích
vznikají dutiny (rozedma plic).
Podle stupně změn se pak po-
stupně rozvíjejí příznaky
CHOPN. Záludností nemoci
je, že nemocní často řadu let
»pouze« vykašlávají, podceňu-
jí tento příznak a považují jej
za součást kuřáckého návyku.
Kašel a vykašlávání hlenu 
z průdušek je základním pří-
znakem CHOPN. Dušnost
vzniká až později a prohlubuje
se při poklesu plicních funkcí.

Hlavní příčinou CHOPN je
kuřácký návyk! Toto tvrzení
platí po celém světě. Nikdo
nedokáže předvídat, kdo z ku-
řáků bude mít CHOPN s těž-
kou dušností nebo rakovinu
plic. Riziko je tím větší, čím ví-
ce cigaret bylo v životě vykou-
řeno. V menší míře se jako
příčiny uplatňují znečištění 
životního prostředí, infekce,

špatné životní podmínky a dě-
dičnost.

● Kdy vyhledat lékaře pro
zjištění a léčbu CHOPN? 

Při nekolikaměsíčním vy-
kašlávání, při zadýchávání se
(dušnosti, krátkém dechu).
Praktický lékař provede pat-
řičná vyšetření a odešle paci-
enta k dalšímu vyšetření na
plicní ambulanci, kde je dopl-
něn RTG plic a spirometrické
vyšetření se zhodnocením
plicních funkcí. Plicní lékař

určí pak další postup, včetně
léčby. Určí, kdy a jak podávat
léky, kdy léčit hormony v inha-
lační, tabletové, nebo injekční
formě, kdy dlouhodobě doma
inhalovat kyslík a zda léčit chi-
rurgickým zákrokem.

Cílem péče o nemocného 
s CHOPN je zmírnit příznaky,
omezit zhoršování plicních
funkcí, zabránit plicním a sr-
dečním komplikacím, udržet
dobrou kvalitu života, pro-
dloužit život. Podávají se léky
rozšiřující průdušky formou
inhalátorů, pacient je poučen,
které má inhalovat pravidelně
a které při potížích, je také po-
učen o správném způsobu
aplikace. Je možné inhalovat
aerosoly nebo práškovou for-
mu. Patří sem léky rozšiřující
průdušky krátkodobě (5 - 6
hodin) nebo dlouhodobě pů-
sobící( 12 - 24 - 36 hodin), 
dále inhalační kortikosteroidy,
které působí protizánětlivě. 
V tabletách se podávají nej-
častěji theophyllinové prepa-
ráty, které doplňují základní
inhalační léčbu CHOPN. K u-
snadnění vykašlávání je, kro-
mě těchto léků a léků ředících
sekret a usnadňujících vykaš-
lávání, nutný dostatečný pří-
jem tekutin.

Chronická obstrukční plicní nemoc 
Chronická obstrukční plicní nemoc

(CHOPN) nyní zahrnuje chronickou
bronchitidu (vleklý zánět průdušek) 
a plicní emphysem (rozedmu plic). Mno-
ho nemocných má kombinaci chronické
bronchitidy i emphysemu, někteří také
s bronchiálním asthmatem. 

lékař radí

krátce

● Čtenářská amnestie
v Týdnu knihoven
V rámci Týdne knihoven

od 1. do 5. října je vyhlášena
čtenářská amnestie. Zapo-
mnětlivým čtenářům umož-
ňuje vrátit »zapomenuté«
knihy bez jakýchkoliv sankč-
ních poplatků.

Týden knihoven je příznivý
i novým čtenářům. »Všem, kte-
ří dosud váhali, zda si založí čte-
nářský průkaz, nabízíme právě 
v týdnu od 1. do 5. října možnost
přihlásit se do knihovny s 80pro-
centní slevou. Noví dospělí čtená-
ři tak za průkaz s platností až do
října 2009 zaplatí jen 20 korun,
oproti běžné stokoruně. Poplatek
pro děti je deset korun, místo obvyk-
lé padesátikoruny,« řekla vedou-
cí knihovny Jana Leparová.

Další novinkou je nová in-
ternetová propagace knihov-
ny. Její původní webové strán-
ky jsou již definitivně překlo-
peny na novou adresu knihov-
ny www.k3bohumin.cz. (kab)

Důležitá je včasná a dosta-
tečná léčba infekce. Antibioti-
ka ordinuje lékař při zhoršení
dušnosti, zvýšení vykašlávání
hnisavého sekretu, eventuál-
ně při dalších příznacích a ná-
lezech. DDOT, dlouhodobá
domácí léčba kyslíkem, je ur-
čená pro pacienty v nejtěžším
stadiu CHOPN a k jejímu po-
skytnutí je třeba splnění řady
kriterií při funkčním vyšetření
plic a krve nemocného. Je to
léčba náročná, je nutno inha-
lovat nejméně 15 hodin den-
ně. Další velmi vhodnou pod-
půrnou léčbou je lázeňská léč-
ba nebo léčba v sanatoriu 
(Jablunkov, Ježník). Ta dokáže
zlepšit zdravotní stav pacienta
na delší dobu. Vhodné je ji ta-
ké opakovat. Další možností
léčby je chirurgická léčba.
Vhodná je také dechová reha-
bilitace.

● Jak zlepšit kvalitu života 
s CHOPN? 

Staňte se nekuřáky (všeo-
becně nejlepší prevence CHOPN
je nezačít kouřit a  dodržovat
zdravou životosprávu včetně
dostatečného pohybu na zdra-
vém vzduchu). Užívat doporu-
čené léky pravidelně a správ-
ně. Podle doporučení lékaře si
nechat aplikovat protichřipko-
vou vakcínu. Jíst zdravě, pít
dostatek tekutin. Věnovat se
denně vhodnému pohybu. Být
v pravidelném kontaktu se
svým lékařem.

Na našem plicním středisku
máme nyní v péči téměř 700
pacientů s CHOPN v nejrůz-
nějších stadiích onemocnění.
Jedenkrát ročně je zveme na
pravidelnou dispenzární kon-
trolu, kdy provádíme RTG
plic a spirometrické vyšetření
a klinické vyšetření. Při zhor-
šení potíží k nám mají pacienti
možnost přijít ihned.

Mají rovněž možnost přihlá-
sit se do Sdružení pacientů
CHOPN. Pokud mají zájem,
mohou se o této možnosti in-
formovat na našem plicním
středisku nebo na webové
stránce www.copn.cz, kde je
také možno získat přihlášku.      

Helena KLIMŠOVÁ, lékařka
plicní ambulance BMN, a. s.

Zlepšení péče 
o pacienty

V rámci zkvalitňování péče
o pacienty a s ohledem na pra-
cující občany nabízí radiodia-
gnostické oddělení Bohumín-
ské městské nemocnice, a. s.
od 1. října 2007 každou středu
možnost  ultrazvukového vy-
šetření pacientů i  v  odpoled-
ních hodinách, a to do 16 ho-
din. Vyšetření na sonografii je
tak možno provést každou
středu  od  8 do 11.30 hodin 
a od 12 do 16 hodin. Je nutné
se předem objednat na tel. č.
596 096 241. Pacient musí mít
doporučení od svého ošetřují-
cího lékaře.

Dagmar GATTNAROVÁ

Poděkování
městské policii

Děkuji městské policii za 
obětavou pomoc při hledání
ztraceného pejska, kterého po
dlouhých čtyřech dnech při-
vedli zdravého domů.

Gabriela SPRATKOVÁ
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■ Co Vám říká město Bohumín?
Velmi mnoho. Tady jsem se

narodil a dlouhá léta žil, pra-
coval, vzdělával se. Tady jsem
získal zkušenosti, z kterých tě-
žím dodnes. Bohumín zůstává
v mém srdci tím hlavním měs-
tem, na které myslím, kam se
rád vracím, navštěvuji známé,
kamarády, kde mám příbuzné
a rodiče.

■ Jaké byly Vaše pracovní začátky?
První zkušenosti jsem získal

v ŽDB Bohumín, kde jsem za-
čal pracovat již v průběhu
školní docházky. Postupně
jsem se vypracoval z dělnic-
kých profesí až k řízení odboru
informační soustavy. ŽDB Bo-
humín mě delegovaly do sta-
tutárního orgánu Hutnické za-
městnanecké pojiš�ovny v Os-
travě. Tady začaly mé první
pracovní zkušenosti se zdra-
votním pojištěním. Za čas
jsem se stal finančním ředite-
lem hutnické pojiš�ovny.

V roce 1994 jsem byl zvolen
do bohumínského městského
zastupitelstva. Byl jsem před-
sedou představenstva Bohu-
mínského městského servisu 
a podílel se na zavádění nové-
ho projektu služeb pro radnici.
Jak jsem informován, funguje
dodnes. To mě velice těší.

■ S jakou představou jste 
vstupoval na pozici ředitele 
Zdravotní pojiš�ovny 
ministerstva vnitra ČR?
Díky zkušenostem z hutnic-

ké pojiš�ovny byla má předsta-
va o fungování takové institu-
ce jasná. Jedinou neznámou
byla velikost pojiš�ovny. Za-
tímco hutnická působí přede-
vším v regionu, naše má pů-
sobnost po celém území České

republiky a eviduje nyní více
než milion pojištěnců. Po VZP
je to druhá největší pojiš�ovna
v ČR. A tohle byla pro mne
výzva. Protože i přístup k pro-
blémům a konečná rozhodnutí
pak mají mnohem širší dopad. 

A můj cíl? Tím je samozřej-
mě úspěch pojiš�ovny. Aby by-
la institucí, se kterou jsou spo-
kojeni jak klienti, tedy pojiš-
těnci, tak i partneři, tedy
smluvní zdra-
votnická zaří-
zení.

■ Jak vypadá Váš pracovní den?
Především je často velice

hektický. Vedu mnoho nejrůz-
nějších jednání na různých ú-
rovních - od interních uvnitř
pojiš�ovny až po jednání na
nejvyšší úrovni s ministerstvy,
se zdravotnickými zařízeními,
s plátci pojistného či s ostatní-
mi pojiš�ovnami. Řešíme pro-
blémy, hledáme přijatelná vý-
chodiska, přičemž prvořadá je
pro nás spokojenost našich
pojištěnců.

■ Zdraví je pojem, který se 
ve Vašem slovníku objevuje 
velmi často, jaký životní styl
preferujete Vy osobně?
Musím se upřímně přiznat,

že kvůli velkému pracovnímu
vytížení, se mi ne vždy daří do-
držovat dobrou životosprávu.
Přesto se stále více orientuji
na zdravou stravu, a i když
mám velmi rád steaky, snažím
se do jídelníčku zařadit ryby,
zeleninu a ovoce. 

Dříve jsem pravidelně hrá-
val kopanou, v současné době
jsem spíše rekreační sporto-
vec, občas si zahraji tenis. Dí-
ky tomu, že nyní bydlím ve
Frýdlantu nad Ostravicí, mám
dost příležitostí chodit po ho-

rách. Beskydy jsou nádherné.
Rád také cestuji, chodím do
divadla, nebo si přečtu hezkou
knihu.

■ Neztratil jste kontakt s městem
Bohumínem, sledujete, co je
zde nového?
Rozhodně neztratil. Jak už

jsem předeslal, jezdím do Bo-
humína pravidelně za rodiči 
a přáteli. Sleduji vývoj města.
Například v OKU si čtu 
o místních problémech a radu-
ji se z úspěchů. Velice mě těší
například rekonstrukce ná-
městí a kina. Jsem rád,  že rad-

nice pokračuje
v mnoha pro-
jektech, na

kterých jsem se podílel ještě
jako zastupitel. Že buduje ka-
nalizaci, opravuje školy, kotel-
ny, byty... 

Za velmi záslužné považuji
zdařilou rekonstrukci tzv. ho-
telového domu.

Na druhou stranu nezastí-
rám, že je stále co zlepšovat, a�
již jde o kvalitu ovzduší nebo
rozšiřování služeb pro občany.
Často se stýkám s bývalými
kolegy a společně diskutujeme
o různých  problémech.

Z profesního hlediska mě
samozřejmě zajímá osud Bo-
humínské nemocnice. Jsem
rád, že nemocnice i nadále po-
skytuje kvalitní zdravotní péči
občanům, také  našim pojiš-
těncům. Myslím, že postupná
modernizace,  kterou prochází
(v poslední době například re-
konstrukce dvou operačních
sálů), je pro ni velkým příno-
sem. 

■ Co byste na závěr popřál 
občanům města Bohumína?
Důležitým impulsem k roz-

voji města a celého kraje bude
dokončení dálnice. Jsem rád,
že do této oblasti míří další vý-
znamné investice, jako je na-
příklad stavba automobilky

Hyundai, které jistě napomo-

hou občanům i městu v dalším

rozvoji. 

Městu přeji, a� má svým ob-

čanům stále co nabízet a obča-

nům, a� se jim v životě daří. Za

sebe mohu slíbit, že mě budou

i nadále ve městě potkávat.

Připravila 
Lilly Ahou KOLESOVÁ

»V Bohumíně jsem získal zkušenosti, 
ze kterých těžím dodnes«

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Karel Šatera říká:

V nepravidelných intervalech zveřejňujeme na našich
stránkách rozhovory se zajímavými lidmi, kteří žili nebo žijí 
v našem městě. Dnes píšeme o Karlu Šaterovi, který je v sou-
časné době úspěšným manažerem v pojišťovnictví.

Generální ředitel Zdra-
votní pojišťovny minister-
stva vnitra ČR Karel Šate-
ra  je rodák z Bohumína
(1960). Je ženatý a má tři
děti, dcery Kateřinu, Zu-
zanu a Veroniku. Základ-
ní školu navštěvoval v Bo-
humíně, poté vystudoval
průmyslovou školu stroj-
ní v Karviné. Vysokoškol-
ské vzdělání absolvoval na
ekonomické fakultě VŠB
Ostrava. V postgraduál-
ním studiu získal nejdříve
na Pražské mezinárodní
manažerské škole při VŠE
prestižní titul MBA, a po-
té na Technické univerzitě
VŠB Ostrava titul Ph.D.
v oboru podnikatelství.
Hovoří plynule anglicky 
a rusky, domluví se pol-
sky. V roce 2005 byl zvo-
len  manažerem roku v o-
boru »banky a pojišťovny«.

osobnost
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V polovině prázdnin při-
pravil vedoucí mládeže Mi-
chal Mlynkec mladým hasi-
čům v Kopytově pětidenní
výlet do Prahy, Liberce a Dvo-
ra Králové. 

Měli možnost zhlédnout Kar-
lův most, Pražský hrad, Národ-
ní muzeum, Petřínskou roz-
hlednu, letiště Ruzyně, Staro-
městské i Václavské náměstí.
Navštívili centrální stanici ha-
sičského záchranného sboru
hlavního města, pluli na parní-
ku po Vltavě, prošli hrad Karl-

Mladí hasiči z Kopytova byli na výletě

▲ Na safari ve Dvoře Králové se dětem líbilo. Foto: Michal Mlynkec

▲ Měření laserem, jedna z metod optických měření. Foto: Jaromír Rumíšek

■ Komu 
bude výukové 
středisko sloužit?

Diagnostický a technický institut
(DTI ) bude poskytovat odborné vzdělá-
ní středoškolsky a vysokoškolsky vzděla-
ným lidem, kteří využijí nabyté znalosti
v údržbě, při výstavbě nových výrobních
linek, při ustavování strojů nebo posu-
zování provozuschopnosti strojů. Kro-
mě toho institut poskytne prostory pro
konferenční činnost.

■ Kdo se spolupodílí na činnosti institutu?
Mimo firmy dif je to Asociace technic-

kých diagnostiků ČR a Institut geodézie
a důlního měřictví VŠB-TU Ostrava.
Obě organizace poskytnou odborné pra-
covníky, kteří se podílí na přípravě
skript a vlastní výuce. Asociace technic-
kých diagnostiků je profesní instituce,
která je oprávněná vydávat certifikáty 
v tomto oboru.

■ Proč právě montážní a optická měření 
a diagnostika? 
V České republice doposud neexistuje

ucelený cyklus dalšího vzdělávání v obo-
ru optických měření, zaměřený speciál-
ně na průmyslovou oblast - strojírenství,
těžký průmysl, papírenský průmysl, che-
mii a další. V oblasti vibrační diagnosti-
ky, kterou se profesně dlouhodobě zabý-
vám, budeme dalším ze školících praco-

viš� Asociace technických diagnostiků.
Podle předběžného průzkumu, který
jsme před zahájením projektu prováděli,
je o uvedenou oblast školení velký zá-
jem. Svou uceleou náplní a zaměřením
jsme tedy v oblasti školení výjimeční. 

■ Co zájemci o vzdělání v tomto oboru 
u vás konkrétně najdou?
Nabízíme vícestupňové odborné vzdě-

lání určené pro začátečníky ale i pro od-
borně zdatné pracovníky. Připravujeme
skripta pro čtrnáct kurzů ve více úrov-
ních. Provádíme školení vibrační diag-

nostiky strojů, montážních a optických
měření a ustavování strojů. Po absolvo-
vání získá účastník certifikát o absolvo-
vání kurzu. Na základě absolvování cyk-
lu školení v DTI může požádat Asociaci
technických diagnostiků o složení zkouš-
ky v daném oboru. Vydaný certifikát má
podporu v evropské normě EN 17024 
o profesní certifikaci osob a má meziná-
rodní platnost, takže pracovník bude
moci svou profesi vykonávat i v zahrani-
čí. Absolvent všech školení se může 
uplatnit jako vedoucí technický pracov-
ník v oblasti diagnosticky a optických

měření
ko dalš
nout v 
tovat s
zavádě

■ Jaké js
institu
Kurz

sebe ve
ternátn
cí míst
hranič
ním ch
první š
denní 
korun 
skripta
mě pra
jeme m
Zajíma
na míru

Mám
nu. Uv
naše pr

■ Kde se
a kde 
výuko
Inter

vujeme
prostře
radim.
sit na š

Nový vzdělávací institut sídlí ve S

štejn i muzeum Betléma. Libe-
rec viděli z Ještědu a nenechali
si ujít příležitost koupat se v nej-
větším aquacentru Babylon.
Poslední den trávili v Bozkov-
ských dolomitových jeskyních 
a v safari ve Dvoře Králové.

Mladí hasiči byli z bohatého
programu nadšeni. Celou akci
hradilo město z příspěvků na
celoroční činnost, výbor SDH
Kopytov a v neposlední řadě ta-
ké rodiče mladých hasičů. Všem
patří velký dík.

Michal MLYNKEC

V průběhu srpna začal v Bohumíně nabízet své služby Diagnostický a technický institut Bohu-
mín. Obory školení jsou diagnostika strojů a montážní a optická měření. Projekt, který toto ško-
lící středisko rozběhl, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Čes-
ké republiky. Připravili jsme rozhovor s garantem projektu Radimem Falcem. Jeho firma dif po-
skytne technické vybavení, prostory i učební materiály. Firma se orientuje na řešení technických
problémů strojů v oblasti vibrační diagnostiky, optických měření, provádí posudky strojů a zařízení.

Tento pro
fondem a
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Moderní doba přináší ne-
jen společenské změny a rych-
lý pokrok techniky, ale pů-
sobí i na přírodu, která nás
obklopuje. Často negativně,
ale někdy i překvapivě. Ně-
kolik posledních roků regist-
rujeme v našem revíru někte-
ré reprezentanty fauny, kteří
ještě před pár desítkami let
byli v tomto industriálním
prostředí zcela nemyslitelní.

Je to vydra říční, bobr ev-
ropský, psík mývalovitý, ale 
i divoká prasata a jezevci.

Před několika dny jsem při
pochůzce revírem, v úseku
zvaném historicky »bažantni-
ce«, spatřil hejno velkých čer-
ných ptáků. Stáli na strništi po
řepce, v místě malého pozů-
statku bývalé bažantnice hra-
běte Larische, v jehož středu
se nachází mělký močál napá-
jený pouze deš�ovou vodou.
Ihned jsem poznal, že jde o čer-
né čápy (Ciconia nigra). V po-
sledních letech se v létě setká-
vám na močále v »bažantnici«
s černým čápem, respektive 
s jedním rodičovským párem 
a jeho dvěma nebo třemi potom-
ky, ale množství, které bylo na
strništi, mě opravdu udivilo.

Černý čáp byl zoology a les-
níky vždy považován za pla-
chého, téměř tajemného oby-
vatele hlubokých horských le-
sů, který žil skrytě a vyhýbal se
lidem. Ptáci mě nechali přiblí-
žit na zhruba 100 metrů a pak
vzlétli. Napočítal jsem jich
osmnáct. Byl to krásný pohled

na jejich majestátní kroužení,
nebo� mě jakoby doprovázeli,
až jsem zašel do lesního poros-
tu. Pak odletěli směrem k pol-
ské hranici. Je zřejmé, že jejich
hnízdiště nemohou být dale-
ko. Jsou to patrně staré po-
břežní porosty řeky Olše a po-
rosty u blízkých polských ryb-
níků.

Bylo by milé, kdyby se tento
další druh fauny zabydlel v na-
ší oblasti. Ale obávám se, že
připravovaná výstavba dálnice
negativně zasáhne do tohoto

kousku přírody, kde dosud žije
celá řada zvěře, od bažantů,
zajíců, zvěře srnčí, divokých
kachen, lysek černých, dravců
a dalších obyvatel ptačí říše.

Snažme se tyto negativní je-
vy, ke kterým patří i nekázeň
lidí, cyklistů, jezdců, motoris-
tů a některých majitelů psů,
kteří ruší zvěř, co nejvíce eli-
minovat. Odměnou nám bude
krásné přírodní prostředí s je-
ho obyvateli.

Miroslav ULMANN

Zabydlí se na Bohumínsku čáp černý?

Foto: Jiří Šuhaj

Po přemístění tkalcovské dílny do Klubu 
seniorů na Okružní ulici klienti Domovinky
již opět pilně pracují na výrobě ručně tkaných
užitkových předmětů. 

Pracovní terapie je nyní spojena s krátkou pro-
cházkou, kterou »tkalci a tkadlenky« z Domovin-
ky rádi absolvují. Tkalcovské stavy pro ně vloni
pořídila Bochemie, s. r. o., jako sponzorský dar ve
výši 42 tisíc korun. Dílna je vyzdobena dokonče-
nými výrobky, mezi kterými jsou šály, předložky
nebo stolní prostírání a koberečky. Do Klubu se-
niorů mají přístup nejen starobní důchodci, ale
také vozíčkáři a klienti Domovinky. (frk)

Tkadlenky a tkalci z Domovinky

Foto: Jindřiška Kučová

í nebo ve školství či výzkumu. Ja-
ší aktivitu chceme firmám nabíd-
prostorách DTI možnost prezen-
vé nové přístroje a metody i jejich

ění do technické praxe. 

sou organizační možnosti nového
utu?
zy mají různou délku a navazují na
e více stupních. Zajiš�ujeme je in-
ně. Zatím jsou k dispozici tři školi-
tnosti. Máme již zájemce i ze za-
čí. V srpnu jsme začali se zkušeb-
hodem Institutu. Jsou již vypsána
školení. Finanční náklady na tří-
kurz se pohybují okolo pěti tisíc
na účastníka. K dispozici jsou již

a, součástí výuky bude samozřej-
aktická práce s přístroji, připravu-
modely pro jednotlivé typy prací.
avá je i možnost připravit školení
u jednotlivým organizacím.

me vybavenou počítačovou učeb-
važujeme o možnostech poskytnout
rostory pro cvičení studentů VŠB. 

e mohou zájemci o školení hlásit 
najdou ucelený přehled nabízených

ových kurzů?
rnetové stránky projektu připra-
e, bližší informace zájemci získají
ednictvím e-mailu na mé adrese
falc@dif.cz. Takto se lze i přihlá-

školení.
Připravil František KREJZEK

Skřečoni

ojekt je spolufinancován Evropským sociálním
a státním rozpočtem České republiky.

▲ V některém z příštích čísel
Oka přineseme nádherné fotky 
a poutavé vyprávění Pepeho
Piechowicze z expedice do ná-
rodního parku Yosemity v USA.
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Družstvo starších žáků TJ
Bohumín - po vítězství ve své
skupině oblastního přeboru
- postoupilo do semifinále
Mistrovství ČR družstev, kte-
ré se uskuteční 28.9. v Šum-
perku.

Nechalo za sebou po výbor-
ných výkonech silné celky Vít-
kovic, Třince, Frýdku-Místku 
i Poruby. Mladší žákyně po ví-
tězství ve své skupině obsadily
ve finále družstev Moravskoslez-
ského kraje krásné třetí místo.

A to nejlepší nakonec. Na
Mistrovství ČR jednotlivců,
které se konalo v Břeclavi,
získali starší žáci tři medaile:

Petr Dorociak stříbrnou za
2. místo ve skoku do výšky vý-

Atletická sezóna vrcholí - a úspěšně

▲ Trenér Karel Hasník a štafeta starších žáků, (zleva) Lukáš Halaj,
Ladislav Svoboda a Tomáš Friedel. Foto: Hana Legerská 

▲ Účast v loňském ročníku plavání byla pro naše město premiérou.
Foto: Jiří Rozsypal

konem 184 cm, ve stejné dis-
ciplíně Ladislav Svoboda bron-
zovou medaili za 3. místo vý-
konem 182 cm a Lukáš Halaj
také bronz za 3. místo v běhu
na 800 m časem 2:06,94 min.
Na bodovaných místech se
ještě umístili Ladislav Svobo-
da ve skoku do dálky 610 cm
(4. místo), v hodu diskem
39,58 m (6. místo), Tomáš
Friedel v běhu na 100 m pře-
kážek 14,56 s (8. místo) a šta-
feta na 3x300 m v čase 1:59,63
min. ve složení Friedel, Halaj,
Svoboda 8. místo. 

Navíc Svoboda, Halaj a Do-
rociak reprezentovali ČR v me-
zistátním utkání 15letých žáků
se Slovenskem. Bližší informa-
ce v příštím čísle. (zv)

Pod záštitou Českého 
olympijského výboru pro-
běhne již 16. ročník soutěže
»Plave celé město«". V bohu-
mínském aquacentru se 
uskuteční 3. října.

Jedná se o soutěž, která je
určena pro rekreační plavce
všech věkových kategorií. 
V den konání bude bohumín-
ské aquacentrum po celý den
zdarma přístupné těm, kteří si
přijdou zaplavat na čas tra�
100 metrů jakýmkoli plavec-
kým stylem. Dosažené výkony
pořadatelé ohodnotí podle bo-
dovacích tabulek, přizpůsobe-
ných věku a pohlaví. Organi-
zátoři mohou zařadit mezi ú-
častníky i ty zájemce, kteří ne-

mají trvalé bydliště v daném
městě, ale chtějí jej reprezen-
tovat. Nejúspěšnější město 
v každé kategorii obdrží dip-
lom a pohár od Českého olym-
pijského výboru. Pro všechny,
kteří svými výkony své město
podpoří, jsou připraveny dip-
lomy a malé dárky od sponzo-
rů. 

Součástí této akce je rovněž
soutěž pro základní a střední
školy Tučňák Open. Tři nejús-
pěšnější školy v republice ob-
drží diplomy a pohár. Podmín-
kou pro zařazení do této sou-
těže je účast minimálně 50
plavců z jedné školy.

Jan ROZSYPAL, 
ředitel společnosti Bospor

Plavecká soutěž měst v aquacentru už 3. října

15 hodin: zahájení prezentace;
16 hodin: zahájení závodů;
16.05: rodiče s dětmi do 4 let (ročník
2003 a mladší);
16.25: rozběhy mladších žáků a žákyň
(1994 - 95) na 60 m ;
16.50: rozběhy žen na 60 m;

U příležitosti 100. výročí založení parku P. Bezruče připravil Atletický klub Bo-
humín na středu 10. října na atletickém stadionu při Základní škole na ulici Čs. ar-
mády Velkou cenu Bohumín v běhu. Program je následující:

18.00: 1000 m ženy 
»Velká cena Bohumína«;
18.10: 1000 m muži »Velká
cena Bohumína«;
18.30: vyhlášení výsledků
a vyhodnocení atletické sezóny oddílu.

Prezentace závodníků musí proběhnout 40
minut před začátkem jednotlivé disciplíny.

Zdeněk VESELÝ, předseda 
Atletického klubu Bohumín,o.s.

16.55: rozběhy mužů na 60 m;
17.10: rozběhy starších žáků na 60 m;
17.25: rozběhy starších žákyň na 60 m;
17.30: finále žen na 60 m;
17.35: finále mužů na 60 m;
17.40: 300 m mladší žákyně (vložený závod);
17.50: 300 m starší žáci (vložený závod);

Čtvrtý ročník Velké ceny Bohumína v běhu
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O přemístění dopravních
značek začátek a konec obce
rozhodl v městské části Skře-
čoň Krajský úřad Moravskos-
lezského kraje. Jedná se totiž 
o silnici I. třídy, jejímž vlastní-

kem není město, ale Ředitel-
ství silnic a dálnic. To se stará
o její údržbu a také o umis�o-
vání dopravních značek. 

Snahou obou těchto institu-
cí bylo zrychlit dopravu z Bo-

humína na Karvinou, kdy ři-
dič musel dodržovat 50kilo-
metrovou rychlost v obci, pře-
stože zde už není žádná zástav-
ba a není k tomu důvod. Pro-
tože podle zákona však musí

být značka za-
čátek a konec
obce na stejné

úrovni, došlo k posunutí obou
značek, označujících obec. 

Nové umístění značky v o-
pačném směru do Bohumína
však není příliš š�astné, proto-
že komunikace vede z kopce 
a řidiči, kteří přijíždějí do Bo-
humína, bohužel nerespektují

Jak je to s dopravním značením ve Skřečoni
»Mám dotaz k umístění dopravního značení (začátek a konec

obce) ve Skřečoni za křižovatkou u Emka. Značení je nově umístě-
no těsně za hranicí křižovatky směrem na Dolní Lutyni. Když po-
jedu od Dolní Lutyně 90kilometrovou rychlostí, jak je povoleno,
tak projíždět křižovatku předepsanou rychlostí je skoro nemožné.
V dnešní době odbočit z Rychvaldské směrem na Bohumín trvá ně-
kdy 10 až 15 minut a to se musí řidič snažit, aby
nebyl dostižen řidičem, který jede od Dolní Lutyně.
Prosím proto o informaci, co se touto úpravou sle-
duje,« ptá se Leo Stašek.

ptej te se

označení začátek obce a rych-
lost nesníží. Uvedenou křižo-
vatku pak projíždějí větší rych-
lostí, než jaká je povolena v ob-
ci, a může dojít k tragédii. Pro-
to jsme už jednali s Krajským
úřadem i s Ředitelstvím silnic
a dálnic o elegantnějším řeše-
ní. Dohodli jsme se na úpravě
dopravních značek. Při příjez-
du do Bohumína z Dolní Luty-
ně dojde k instalaci značky,
která omezí rychlost jízdy před
křižovatkou a samotným ozna-
čením obce na 70 km/hodinu. 

Petr SOBEK, odbor dopravy

Už jen málo lidí dnes ví, že
na »novém« vrbickém hřbi-
tově (založeném v roce 1898
po zrušení hřbitova kolem
starého dřevěného kostela
sv. Kateřiny Alexandrijské a
sv. Jakuba St.) je dodnes vidi-
telně označen hrob, v němž
byl k věčnému odpočinku
spolu se svou rodinou ulo-
žen člověk, který před rov-
nými devadesáti lety dokázal
oproti ostatním alespoň na
chvíli nebývalým způsobem
změnit svůj osud. 

Jedná se o Josefa Franze 
Quasnitzu (* 18. srpna 1863
ve Vrbici, ✝ 31. ledna 1933 ve
Vrbici), plukovníka wiesel-
burgského praporu č. 3 c. k.
rakousko-uherské armády. Byl
synem starosty obce Vrbice-
Franze Quasnitzy (* 26. ledna
1835 ve Starém Bohumíně, 

✝ 5. července 1874 ve Vrbici).

Nejenom Josef Franz Quas-

nitza, ale i všichni jeho mužští

potomci (jeho syn Walter Qu-

asnitza, nadporučík dělostře-

lectva c. k. rakousko-uherské

z  h is tor ie

Svůj šlechtický titul oficiálně použil jen jednou

armády, padl dne 15. června

1918 u Asiaga) směli na zákla-

dě pravomocného rozhodnutí

rakousko-uherského císaře Kar-

la Františka Josefa Ludvíka Ji-

řího Maria I. ode 12. října 1917

užívat nejenom šlechtický titul

s tzv. predikátem »Edler«, ale 

i erb. Tato výsada mu byla 

udělena za četné vojenské zá-

sluhy, které si vydobyl během

své více než třicetileté služby

(tj. od roku 1880).

Snad sám osud tomu ale

chtěl, že tento šlechtický titul

mohl po vzniku Českosloven-

ské republiky (tj. po roce od

jeho udělení), díky zákonu,

které přijalo Revoluční Ná-

rodní shromáždění Českoslo-

venské 14. listopadu 1918, ru-

šícímu veškeré šlechtické titu-

ly, oficiálně použít pouze jed-

nou - při uvedení svého jména

»Josef Edler von Quasnitza«

na náhrobním kameni.

Jan F. TEISTER

Foto: Jan F. Teister

Vývoz do Polska každoročně
roste, přičemž největší zájem
je zejména o malé kotle, ale ta-
ké o zakázkové odlitky z šedé
litiny a oceli a litinové radiáto-

ry. Viadrus je na polském trhu
největším zahraničním doda-
vatelem kotlů na tuhá paliva.
Loni jich sem dodal více než
6000 kusů. »Letos bychom měli

Viadrus zvýší export do Polska o pětinu
vyvézt zhruba o 3000 kotlů více,«
uvádí ředitel závodu Roman
Boczek s tím, že v Polsku bylo
loni prodáno okolo 85 tisíc
kotlů na tuhá paliva. 

Export závodu za šest měsí-
ců dosáhl 426 milionů korun,
což je nárůst o 22 milionů ve
srovnání s prvním pololetím
loňského roku. (žel)

Závod topenářské techniky Viadrus v tomto roce opět vý-
razně zvýší export do Polska. Letos má v plánu vyvézt našim
severním sousedům zboží minimálně za 135 milionů korun,
což bude meziroční nárůst o 20,7 milionu korun.

▲ Máčení radiátorů v závodě 
Viadrus. Foto: Tomáš Želazko
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Hlavním kritériem jsou pri-
ority občanů, které zjiš�ujeme
anketami a dotazníkovými ak-
cemi, a efektivita vynalože-
ných prostředků. Stejné hle-
disko uplatňujeme i při tvorbě
volebního programu.

Ti, kteří chodí na besedy 
s vedením města, vědí, že již
několik let prezentujeme graf,
který ukazuje investice v měst-
ských částech v přepočtu na
jednoho občana. Rozdíly ne-
jsou veliké a na prvním místě
není Nový Bohumín. Jsou 
i další faktory, které naše mož-
nosti investovat ovlivňují, na-
příklad hledisko majetkové. 

Při prezentaci nových investičních akcí na každoročních
besedách s občany slyšíme někdy názor, že město dává příliš
peněz na investice a opravy v centru Nového Bohumína a málo
do městských částí. Protože záměrem vedení města je zlepšovat
podmínky života pro všechny občany Bohumína ve všech
městských částech, snažíme se při tvorbě rozpočtu města rozdě-
lovat prostředky, které nejsou neomezené, co nejrovnoměr-
něji a nezapomínat na oprávněné požadavky všech občanů.

Nezapomínáme na městské části

V některých městských čás-
tech tvoří převážnou část zá-
stavby rodinné domky a sou-
kromé pozem-
ky, v centru je
naopak velká
část objektů a pozemků ve
vlastnictví města. Některé in-
vestiční akce slouží převážně
jen pro občany dané městské
části a jiné využívají občané
celého Bohumína. Například
plynofikace, kanalizace, chod-
níky, cesty, školy a školky, dět-
ská hřiště - to vše je určeno
přímo obyvatelům dané měst-
ské části. Naopak, čistírna od-
padních vod v Kopytově, sklád-

ka komunálního odpadu v Zá-
blatí, kino a aquacentrum 
v Novém Bohumíně slouží
všem občanům města.

Právě z výše uvedených dů-

vodů je v grafu investic na ob-

čana na posledním místě Zá-

blatí. Nový chodník a parko-

viště u kaple, rozšíření parko-

viště na ulici Tovární, oprava

hasičské zbrojnice, velká opra-

va domů na u-

lici Budovatel-

ské, akce reali-

zované v letošním roce určitě

posunou Záblatí směrem na-

horu. Stejně jako tomu bylo 

u jiných městských částí v mi-

nulých letech, kdy jsme tam

budovali dětské koutky, ve 

Vrbici rekonstruovali bývalou

školu na dům s pečovatelskou

službou, opravovali školu 

v Pudlově, Starém Bohumíně,

Skřečoni i Záblatí, či prováděli

odvodnění v Nové Vsi.

V návrhu rozpočtu na příští
rok jsou pro změnu zase větší
investiční akce plánovány pro
Starý Bohumín - výstavba no-
vého domu na náměstí, pří-
prava rekonstrukce Národní-
ho domu, napojení náměstí
pro cyklisty a osobní auta na
starý most do Polska. V bu-
doucnu nás čeká dobudování
kanalizační sítě, které se bude
týkat hlavně okrajových měst-
ských částí.

Josef PLÁŠIL,
předseda MO ČSSD

pol i t ika

Nechybí OKU »cenzura«?
Pro zveřejňování příspěvků politických subjektů v měst-

ských novinách OKO platí určitá pravidla. Ve stručnosti - vo-
lební strany zastoupené v zastupitelstvu našeho města mají
právo na bezplatné publikování svých příspěvků v každém
čísle OKA v rozsahu maximálně poloviny novinové stránky.

Současně je dodržována zása-
da, že musí být předány do re-
dakce členem zastupitelstva

města a podepsány konkrétní osobou, která souhlasí s uvedením
svého jména. Redakce do obsahu nezasahuje a je plně v kompe-
tenci každé volební strany, čím a kým se prezentuje. 

Tímto reaguji na četné rozhořčené dotazy našich občanů 
a »ospravedlňuji« zařazení článku Martina Bacíka v minulém čís-
le, který byl do redakce doručen členem zastupitelstva za volební
stranu ODS. Myslím si, že je obecně pozitivním jevem, že cenzura
v novinách není. Obrázek o politické (či jiné) kultuře pisatele si
můžeme utvořit i čtením jeho názorů... 

Dagmar FIALOVÁ, šéfredaktorka

názor

Tehdy měl být zpestřen kul-
turní život vystoupením Karla
Kryla a Divadla S+H. Násilná
okupace a perzekuce zpěváko-
vi vystoupení znemožnila, ale
v závěru roku
Divadlo Spej-
bla a Hurvín-
ka uskutečnilo jediné vystou-
pení v dnes již v dnes již neexis-
tujícím divadle Osvěta (dříve
Orfeus), které stávalo na ulici
Čs. armády (poblíž prodejny
potravin Solich).

Jak mi prozradil před vy-
stoupením přítel Adolf Mika,
vyptával se ředitel divadla
Kirschner na politické nálady
ve městě, zda může použít
všechny narážky z dosud cen-
zurou neschválené hry »Hur-
vínek a dějiny«. Byl ubezpe-
čen, že ano, a tak si diváci, kte-
ří zaplnili jen jednu třetinu
hlediště, přišli na své. V záři
bodového reflektoru se před
oponou vpravo učil Hurvínek
dějiny a přesvědčoval ta�uldu

Spejbla, že dějiny tvoří jen ti,
kdo pozabíjeli nejvíce lidí, ob-
sadili nejvíce států. Spejbl mu
to vymlouval na praktických
příkladech světového pokroku.

A tehdy světlo
pohaslo a na
protější straně,

v záři reflektoru se objevily po-
stavy vynálezců, politiků a vo-
jevůdců, kteří svým jednáním
nakonec dali Hurvínkovi za
pravdu, že i ty nejkrásnější
myšlenky a plány lidstva lze
zneužít, zaprodat či zradit.

Scénky v divadle vyvolávaly
salvy smíchu, další vývoj ve
městě i v našem státě už hu-
morný nebyl. Přesto však všem
umělcům patřil mohutný po-
tlesk za chvilky uvolnění pro
nás a za odvahu říci pravdu 
v nelehké době. (od)

(Pozn. redakce: v textu jsme 
opravili název bývalého divadla 
a jeho lokalizaci. Pisatel nespráv-
ně uvedl název Odeon a umístění
na parkovišti před Billou.)

Hurvínek opět v Bohumíně
Nevím, zda Divadlo S+H hostovalo v Bohumíně vícekrát,

ale jednou už ano - v roce 1968.

píšete nám

● Přijďte na 
Skřečoňskou jízdu
V sobotu 13. října se v areá-

lu Gliňoče uskuteční další roč-
ník Skřečoňské jízdy. Jedná se

o závody RC modelů automo-

bilů, které doplní exhibice

profesionálních jezdců s mo-

dely. Prezence přímo na místě

od 8 do 9 hodin. Další infor-

mace podá Marek Danihel, 

✆ 604 797 321 nebo e-mail:

majodoma@centrum.cz. (red)

pozvánka

Ilustrační foto redakce
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Vzpomínky - úmrtí Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám.
Jen dveře vzpomínek 

mi zanechal dokořán...

�
Dne 29.9.2007 

vzpomeneme 

nedožitých 60 let mého manžela 

pana Rudolfa SKOPALA. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Libuše s rodinou.

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

nikdy nezapomene.

Dne 30. září uplyne 

10 let od chvíle, 

kdy nás navždy opustil

náš milovaný otec, 

dědeček a pradědeček

pan Vladimír ZAHRADNÍČEK.

�
S láskou vzpomíná Eliška s rodinou.

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

nikdy nezapomene.
Dne 18.9.2007 by se

dožila 80 let naše 
nejdražší a milovaná
maminka, babička,
prababička a teta 

paní Hildegarda SIEKIEROVÁ
ze Skřečoně. 

Zároveň si připomínáme 13. výročí jejího
úmrtí. S láskou a úctou vzpomínají 
syn Karel a dcera Anna s rodinami.

Dotlouklo srdce Tvé zna-
vené, uhasl oka svit. 

Budiž Ti, drahá maminko,
za všechno vřelý dík.

Děkujeme všem 
příbuzným a známým 

za projevy soustrasti při
posledním rozloučení 

s naší drahou manželkou
a maminkou 

paní Alžbětou DOBŘANSKOU,
která zemřela 14. září 2007 
ve věku nedožitých 72 let. 

Za rodinu manžel Ludvík a syn Vlastík 
s manželkou Dášou a vnuk Patrik.

Člověk nezemřel, 
člověk žije ve vzpomínkách

svých milých!

�
Dne 6. října 2007 

by se dožil 75 let 

pan Jan BABIČ. 

Zároveň jsme 2. května vzpomněli 6. vý-

ročí jeho náhlého úmrtí. 

S láskou vzpomínají manželka, syn, 

příbuzní a přátelé. Děkujeme všem, 

kteří ho znali a vzpomenou s námi.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

Dne 2.10.2007 

uplynou 4 roky 

od chvíle, kdy nás 

opustila 

�
paní Šárka KOLKOVÁ, 

roz. Kaliková, ze Skřečoně. 

Děkujeme všem, kteří nezapomněli. 

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

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

nikdy nezapomene.

�
Dne 28. září 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí manžela, tatínka,

dědečka, bratrance a kamaráda 

pana Leo DLUHÉHO. 

Stále vzpomíná manželka Jana 

a synové s rodinami.

Dne 25.9. 

jsme vzpomněli 

4. smutné výročí úmrtí

paní Emilie
GRYMOVÉ 

a 3.10. vzpomeneme

jejích nedožitých 

89 let. Vzpomínají 

s láskou a úctou a nikdy nezapomenou

dcera Vlasta s Edou, vnuk Martin 

s Martinou, vnučka Marcela s Lumírem 

a pravnuci Davídek a Radimek.

Poděkování 
do nemocnice

Děkuji všem lékařům a sestřičkám

na chirurgickém oddělení a jednotce

intenzivní péče za velmi dobrý přístup

při mém pobytu na tomto oddělení.

Zvláště děkuji primáři Vojtěchu Žo-

chovi za obětavost a lidský přístup. 

Olga KUZNÍKOVÁ

�

Blahopřání - jubilea

�
Dne 21.9.2007 oslavili 

50. výročí společné cesty životem 

manželé Lev a Hilda
HARVOTOVI

Milí rodiče, děkujeme Vám za Vaši lásku
a vychování. Do dalších společných let

přejí hlavně zdraví synové Ladislav a Ivo
s rodinami a babička Františka.

Dne 11.9. oslavil své 75. narozeniny 

pan Andělín GEBAUER.
Manželé Milada a Andělín

GEBAUEROVI
ze Skřečoně zároveň 5.10. slaví 50 let společného

života. K jejich zlaté svatbě gratulují a mnoho 
elánu do dalších let přejí dcera Soňa 

a syn Miroslav s rodinami.

Naše milá babičko, a� Ti slouží zdravíčko. 
Bu� tu s námi ještě zdlouha, to je naše velká touha.

Radost ze života měj, když je nejhůř, tak se směj.

Dne 17.9.2007 
oslavila své životní

jubileum 70 let 

paní Gabriela
BUKOVSKÁ.
Všechno nejlepší 
k narozeninám,

�
hodně štěstí a zdraví a spokojenosti 

do dalších let Ti ze srdce přejí 
manžel Alois, dcera Alena s rodinou 

a syn Petr s rodinou.

�
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Ceník inzerce najdete na www.mesto-bohumin.cz

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

● Prodám dům v Bohumí-
ně, ✆ 604 941 788.

● Vyměním byt MěÚ Ry-
chvald na sídlišti 2+1, 1. po-
schodí, malý balkon za stejný
nebo 1+1 v centru Bohumína.
po 19. hodině 596 547195,
mobil 608 057 661.

● Kozel na připuštění, ✆
605 068 014.

● Hledáte práci? Chcete
změnu zaměstnání? Využijte
program pomoci při pracov-
ním zařazení. Volejte kdykoliv
555 111 566.

inzerce ● 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.

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

● 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.

● Pronajmu nebytové pro-
story k podnikání, asi 70 m2,
od 01/2008. Bývalá prodejna
obuvi v Dolní Lutyni. Info ✆
724 690 088.

● Rizikové kácení a proře-
závání stromů, ✆ 777 624 329.

● Prodám lyže s vázáním 
a botami za 1 000 korun. ✆
737 111 179. 

● Nebankovní super půjč-
ka! Vše diskrétně v místě va-
šeho bydliště - až 100 000 Kč.
Pro MD, zaměstnance, důchod-
ce, splatnost na 48 měsíců, bez
poplatků. ✆ 604 587 354.

● Prodám pozemek 3200
m2, Rychvald. ✆ 723 343 102.

● Hledám byt - pronájem
(0+1, 1+1) v Bohumíně. Vo-
lejte ✆ 736 436 465.

● Nebankovní půjčky pro
zaměstnance, ženy na MD,
důchodce, rentiéry bez poplat-
ku a ručitele. Volejte ✆ 732
418 677.

Na bohumínské radnici
byly oddány tyto páry:

Lubomír Miždoš a Gabriela
Vadasová, oba z Dolní Lutyně;

David Kroščen a Alena 
Berkýová, oba z Bohumína;

Rostislav Buchta z Orlové 
a Hana Zlámalová z Bohumína;

Roman Jurasz z Bohumína 
a Veronika Klimšová z Rych-
valdu;

Vladimír Korauš a Kamila
Tlačbabová, oba z Bohumína;

Poslední rozloučení
Adolf Gazda, * 1912, Bohumín-
Skřečoň;

Anna Ručková, * 1920, Bohu-
mín-Skřečoň;

Jan Bębenek, * 1932, Bohumín;

Ivan Trebichalský, * 1944, Bo-
humín;

Dagmar Miklošová, * 1943,
Bohumín-Záblatí;

Jan Mularek, * 1941, Bohumín;

Marie Durczoková, * 1922,
Bohumín;

Wladyslaw Kowalewski, *1936,
Starý Bohumín;

Anna Smutná, * 1913, Starý
Bohumín;

Anna Langová, * 1920, Bohu-
mín;

Své ANO si řekli

Karel Jaroš, * 1933, Bohumín;

Jiřina Libařová, * 1925, Bohu-

mín;

Robert Dluhoš, * 1923, Starý

Bohumín;

Gerhard Molata, * 1934, Bo-

humín;

Bronislav Bolek, * 1954, Bohu-

mín;

Miroslav Adamčík, * 1947,

Bohumín;

Štefan Szatmári, * 1939, Bohu-

mín;

Jaroslav Pončík, * 1925, Bo-

humín;

Oldřich Urbaniec, * 1950,

Bohumín.

David Burda z Bohumína
a Martina Martináková z Čes-
kého Těšína;

Pavel Sklarčík z Bohumína
a Markéta Chovancová z Os-
travy;

Michal Štabla a Alena 
Strouhalová, oba z Bohumína;

Luboš Botlík z Bohumína 
a Šárka Fasslová z Petřvaldu;

Jiří Barát z Bohumína 
a Lucie Guřanová z Hlučína.

Blahopřejeme. (mat)

V sobotu 22. září si
v kruhu rodiny a nej-
bližších připomněli
své lidské štěstí, krás-
né jubileum - 60 let
společného života man-
želé Olga a Zdeněk
JAROŇOVI z Bohu-
mína.

K tomuto významné-
mu jubileu jim přišli
popřát všichni ti, které
mají rádi a kteří mají
rádi je. 

Matrikářky

Diamantová svatba na radnici

▲ Novomanželé před šedesáti lety.

V sobotu 15. září
byli uvítáni v obřad-
ní síni naší radnice
milí hosté - manželé
Věra a Erich BALA-
RINOVI z Bohumí-
na.

Společně se svými

hosty ten den slavili

50 let od chvíle, kdy

si poprvé řekli ANO

- zlatou svatbu. 

Přejeme jim hodně

š�astných společných

dní. 

Matrikářky
Foto: J. Balarin

Padesát let stále spolu
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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

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

podkladů

Tel.: 604 265 861

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. 

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

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

VYUŽIJTE AKCÍ V MĚSÍCÍCH
říjen: SLEVA 25 % NA KASTRACE

Například: kastrace kočky 880 Kč, v měsíci říjnu 660 Kč.

listopad: PÉČE O ZUBY
Ultrazvukové ošetření zubního kamene, cena 480 Kč.

Nerudova 1040, Bohumín, www.abvet.cz
tel.: 596 012 146, 604 957 560 

BLIŽŠÍ INFORMACE A OBJEDNÁVKY na tel.:

603 802 030 nebo 596 033 074
www.masaze-bohumin.cz

Americká metoda teď i v masérně 
bohumínského Aquacentra! Spinal 
touch je rychlá, účinná a šetrná 
metoda, která Vám může pomoci od
problémů a zlepšit zdravotní stav. 
Pomůže vždy tam, kde je právě 
největší problém či disharmonie. 
Srovná páteř, držení těla a odstraní 
bolesti zad, pomůže zlepšit funkci 
orgánů, psychiku i nervový systém.
INDIKACE: Úzkost, artritida, astma, migrény, trávící problémy, 
nespavost, bolesti kloubů a krční páteře, skoliózy, ischias, rýma…

SPINAL TOUCH − cesta k rovné
páteři a duševní pohodě novinka

SPINAL TOUCH
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 27. září do 11. října Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124.

■ 29.9. 19 hodin X-TET, VEČER PLNÝ JAZZU.
Klub Maryška, náměstí T. G. Masaryka, 60 Kč.

■ 1.10. - 26.10., po, út, čt, pá 9-12 a 13-17 hodin
POODŘÍ V BARVÁCH. Výstava fotografií bohu-
mínských autorů, kteří v srpnu vystavovali v os-
travské galerii Mlejn, knihovna.

■ 2.10. v 10 hodin POHÁDKOVÁ BAŠTA. Veřejné
čtení na náměstí T. G. Masaryka. Společné čtení 
v rámci celostátní akce »Týden knihoven«. 
V případě nepříznivého počasí se bude číst v kni-
hovně na ulici Vrchlického.

■ 6.10. ve 14 hodin HURVÍNKŮV POPLETENÝ
VÍKEND. Divadlo Spejbla a Hurvínka, kino, vstup-
né 190, 170, 150 Kč.

■ 12.10. v 18 hodin CO MÁ DOKONALÁ ŽENA
NA ZIMU V ŠATNÍKU? S expertem na vizáž Ha-
nou Máriou Matysovou ze Studio Vizáže Ostrava.
Jeskyňka Bohumín, 200 Kč (v ceně programu je
také pobyt v solné jeskyni a pohoštění). Vzhledem
k omezené kapacitě doporučujeme rezervovat si
místo předem, na ☎ 608 608 955.

KINO K3 - FILMOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
V »KAMENNÉM« KINĚ

■ 27. -  28.9. v 17.15 hodin HARRY POTTER 
A FÉNIXŮV ŘÁD. USA, český dabing, přístupný,
75 Kč.

■ 27. - 28.9. ve 20 hodin HEZKÉ SNY. Romantic-
ká komedie USA, s titulky, přístupný, 60 Kč.

■ 29. - 30.9. v 19 hodin ČERNÁ KNIHA. Válečný
thriller Holandsko/Belgie/VB/Německo, přístupný
od 15 let, 60 Kč.

■ 30.9. v 10 hodin DIVOČINA. Rodinný animova-
ný film USA, český dabing, 50 Kč.

■ 4. - 5.10. v 19 hodin HOSTEL II. Horror USA, 
s titulky, přístupný od 18 let, 70  Kč .

■ 6. - 7.10. v 19 hodin TRANSFORMERS. Akční
sci-fi USA, s titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.

■ 10.10. v 9.00 hodin EDITH PIAF. Filmový klub
pro seniory. Drama Francie/VB/ČR, s titulky, 45 Kč.

■ 11. - 12.10. v 19 hodin HAIRSPRAY. Muzikál
USA, s titulky, přístupný od 12 let, 65 Kč.

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.

■ 27.9. v 15.30 hodin SETKÁNÍ KLUBU RODIN 
S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM PROBLÉMEM.
Centrum Bobeš.

■ 1.10. v 15.30 hodin FOCENÍ DĚTÍ PROFESIO-
NÁLNÍ FIRMOU. Centrum Bobeš.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 28.9. v 18 hodin JAK SE ŽILO ŽÁKŮM A UČI-
TELŮM. Historik a učitel Jan František Teister vy-
práví o naší minulosti. Salón Maryška, náměstí T.
G. Masaryka, � Kamila Smigová, ☎ 606 847 612.

■ 2.10. v 18 hodin NAŠE MALÁ SLUNÍČKA. Ver-
nisáž výstavy fotografií Ivety  Mutinové, Salónu
Maryška. Výstava trvá do 30. října a je otevřena
vždy v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 

■ 12.10. v 17 hodin NEŽ PŘILETÍ ČÁP I. Beseda
s dulou, která je rodinám nápomocná během tě-
hotenství, při porodu a v poporodním období. 

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

■ 29.9. v 16 hodin VZPOMÍNKOVÝ KONCERT
CHORUS COLLEGIUM. Vzpomínkový koncert 
v podání profesionálního sboru a orchestru Cho-
rus Collegium z Oder u příležitosti 40tého výročí ú-
mrtí varhaníka a hudebního skladatele Jaroslava
Očenáška. Dobrovolné vstupné. � Jan F. Teister,
☎ 776 677 765, www.starobohuminaci.ic.cz.

■ 29.9. od 8 do 16 hodin 160 LET ŽELEZNICE NA
OSTRAVSKU. Železniční stanice Bohumín, � In-
focentrum ČD Bohumín, ☎ 972 756 466, e-mail:
zstbhminfce@opr.ova.cd.cz.

SPORT

■ 28.9. v 9 hodin IX. ročník MEZINÁRODNÍHO
TURNAJE V MALÉ KOPANÉ. Akce v rámci pro-
gramu 160 let železnice na Ostravsku. Hřiště 
Na Kuželně, informace ☎ 972 756 466.

■ 29.9. v 16 hodin FK Bohumín A - FC IRP Český
Těšín. FOTBAL - krajský přebor - muži "A". Hřiš-
tě v parku P. Bezruče.

■ 29.9. GRUŇ - ŠVARNÁ HANKA. Výšlap u příle-
žitosti 120 let chaty na Gruni, � Oldřich Daniš, 
☎ 723 513 715, www.svarnahanka.cz.

■ 6.10. v 15.30 hodin TJ Slovan Záblatí - TJ Dru-
tex Nebory. FOTBAL - 1.B tř. Sk. "C" - muži. Hřiš-
tě TJ Slovan Záblatí.

■ 7.10. v 15.30 hodin FK Bohumín B - Slovan Orlo-
vá. FOTBAL - krajský přebor - muži "B". Hřiště
Vrbice.

■ 10.10. v 16 hodin 4. VELKÁ CENA BOHUMÍNA
V BĚHU. Atletické závody pro všechny věkové
kategorie u příležitosti 100. výročí založení parku
P. Bezruče. Atletický stadion u ZŠ Čs. armády, 
� Zdeněk Veselý, zves.kronika@centrum.cz

Pokud pořádáte zajímavou akci, o níž chce-
te informovat bohumínskou veřejnost, kon-
taktujte Janu Leparovou, knihovna K3, e-mail:
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz,
tel.596 012 203, která letáček připravuje. ▲ V základní umělecké škole vystoupila pražská formace Lyra de camera s barokní hudbou.

Foto: Lucie Balcarová
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Čtyři dechovky 
vyhrávaly společně

Podzimní festival dechových orchestrů
pod širým nebem navštívila 15. září odpo-
ledne více než stovka lidí. Na pódiu letní-
ho kina si zahrály úplně všechny bohumín-
ské dechové hudby. Někteří účastníci tak
například poprvé slyšeli skladby nejmlad-
ších dechovkářů ze základní umělecké ško-
ly. Kromě nich zahrály také dechové hudby
Českých drah, Bochemie a ŽDB Group.
Hudebníky doprovodily mažoretky soubo-
rů Radost a Impuls. Na závěr si zahrály
všechny čtyři kapely společně. (balu)

Projekt Slova nejsou důležitá
Tři rodinná centra Moravskoslezského kraje, mezi nimi ta-

ké náš Bobeš, oficiálně zahájila činnost projektu Slova nejsou
důležitá, který financuje Evropská unie, Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR a Moravskoslezský kraj. Od září 2007 do
června 2008 bude Bobeš organizátorem přátelských »soused-
ských« setkání s různým kulturním zaměřením. 20. září byl za
přítomnosti norského velvyslance v ČR Petera Readera projekt
spuštěn v ostravském mateřském centru Chaloupka. (frk)

Na skřečoňské pouti
to tentokrát »hučelo«

Počasí jako malované, spousta atrakcí, bezpo-
čet stánků a davy spokojených lidí - taková byla
pou� ve Skřečoni. Přestože už víc než týden bylo
zamračeno, chladno a lilo, 16. září najednou vy-
puklo nádherné babí léto. A sluníčko přilákalo
na pou� neuvěřitelné množství návštěvníků - 
letos tu určitě padl rekord. Každý si tu našel to své -
občerstvení, různé pochutiny, perníková srdce 
z lásky, řetízkový kolotoč, labutě, centrifugu, zkrát-
ka vše, co má správná pou� nabídnout. (mifa) 

Zábavné dopoledne s koníkem
Tak nazvali ve stacionáři Salome pondělí 17. září, kdy na za-

hradě tohoto střediska Slezské diakonie rajtovaly děti na koní-
ku Honzíkovi. A nebyly to jen děti ze Salome. Ředitelka Jaro-
slava Krömerová pozvala k projíž	ce, na trampolínu i do ská-
kacího hradu také děti z logopedické třídy Mateřské školy na
Nerudově ulici. Celé dopoledne se uskutečnilo v rámci projek-
tu Hipoterapie dětem a bylo spolufinancováno Společným roz-
vojovým operačním programem Evropské unie, Moravskoslez-
ským krajem a jezdeckým klubem stáje Nanka Orlová. (frk)

Foto: Milan Pěgřim

Foto: Mirka Hrbáčová
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Foto: František Krejzek


