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Už jsou tady - léto, prázdniny, dovolené

Ocenění z rukou náměstkyně hejtmana 

Babička Jana Valuštíka je na svého vnuka hrdá, a je proč.
Foto: František Krejzek

Přijetí nejúspěšnějších žá-
ků středních škol v Morav-
skoslezském kraji ve škol-
ním roce 2007/2008 se usku-
tečnilo 24. června v prosto-
rách Krajského úřadu v Os-
travě. 

Mezi třiceti nejlepšími stu-
denty kraje byl oceněn také
Jan Valuštík z Gymnázia Fran-
tiška Živného. Ocenění mu
předala náměstkyně hejtmana
Jaroslava Wenigerová. Domů
si odnesl knižní poukázku,
USB flash disk 4 GB, drobné
dárky prezentující Moravskos-
lezský kraj a referenční list. 

(Dokončení na str. 6.)

1) Rozloučení se základní školou bylo plné smutku a slz. Jana Žádníková, třídní 9.B Základní školy na tř. Dr. E. Beneše, rozdala svým žákům 
poslední vysvědčení. 2) Děti z mateřské školy Na Pískách dostaly ještě před prázdninami nový zahradní domeček. Foto: František Krejzek

Sobotní provoz
infocentra 

Po celé léto až do září
můžete využít služeb rad-
ničního informačního
centra také o sobotách,
a to od 9 do 13 hodin. 

Novinka vychází vstříc
nejen turistům, ale i ob-
čanům města. I v sobotu
si zde můžete vyzved-
nout potřebné formulá-
ře, například pro vydání
nového občanského prů-
kazu, vyzvednout ulože-
nou poštu nebo vybrat
propagační předměty 
a materiály. (mac)

Školy ovšem nezůstanou prázdné. Ně-
kde již v předstihu prázdnin začaly opravy,
jinde proběhnou do konce srpna, aby za-
čátek nového školního roku začali žáci 
v novém. V základní škole na Bezručově
ulici opravy skončily. Nenarušily výuku,

jednalo se o opravu střechy a nátěr oken 
v přístavbě školy za téměř 350 tisíc korun.

Mateřská škola na Čáslavské ulici do-
stala již v červnu na zahradu dětské atrak-
ce a školka Na Pískách v Záblatí nový za-
hradní domek. 

Výuka ve škole na třídě Dr. E. Beneše
skončila o jeden den dříve a již 27. června
zde začaly práce spojené s první etapou
výměny příček mezi učebnami za necelých
půl milionu korun. Později přijde na řadu
ještě výměna oken ze strany ulice Čáslav-
ské a třídy Dr. E. Beneše. Modernizovat se
bude i základní škola na ulici Čs. armády.

(Dokončení na str. 2.)

Školáci si uložili další vysvědčení, někteří své poslední, jiní to, které jim pomohlo
při přijímacích zkouškách na další školu. Dva měsíce prázdnin začaly. 
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Už jsou tady - léto, prázdniny,...
(Dokončení ze str. 1)

Škola dostane do kuchyně no-
vý konvektomat a je pro ni při-
pravena dokumentace na ú-
pravu školního dvora.

Letos město investuje něko-
lik milionů do mateřských škol.
Ve Starém Bohumíně opraví
fasádu včetně nátěru za půl
milionu korun, v Záblatí položí
nové podlahy a provedou sa-

naci zdiva za více než čtyři sta
tisíc, jeden milion bude stát o-
prava střechy a zateplení budo-
vy mateřské školy na Čáslav-
ské ulici. Totéž čeká mateřinku
na Nerudově ulici za více než
půl druhého milionu korun.

Děti a učitelé te� budou u-
žívat zaslouženého volna. Pře-
jeme jim slunečné prázdniny
plné pohody. (frk)

Dotace z programu přeshraniční spolupráce

Cyklotrasa podél Olše ve-
doucí od Archeoparku v Cho-
těbuzi přes Karvinou, Petrovi-
ce u Karviné, Dětmarovice,
Dolní Lutyni se na naše území
napojí v Kopytově v lokalitě
Pustky, v blízkosti autobusové
točny a následně povede po u-
lici Šunychelské mezi malým 
a velkým Kališčákem až na ná-
městí Svobody ve Starém Bo-
humíně. Zároveň připravova-
ný projekt výstavby lávky přes
řeku Olši předpokládá opravu
komunikací pro cyklisty v Ko-
pytově až k místě stávajícího
hraničního přechodu - brodu.
Pro zpracování dokumentace
pro územní rozhodnutí byla
26. června podána žádost o do-
taci v rámci Fondu mikropro-
jektů společně s obcí Gorzyce.
Region Poodří na území naše-
ho města rovněž připravuje
projekt »Cyklostezka Odra -
Morava - Dunaj v Moravskos-
lezském kraji«. Na území na-

šeho města se
bude jednat
konkrétně o ú-
sek mezi Antošovickou lávkou
a náměstím Svobody ve Sta-
rém Bohumíně. 

■ Vedoucí stavebního od-
boru městského úřadu Li-
bor Radiňák poskytl upřes-
ňující informace k připravo-
vaným projektům:

K realizaci projektů přeshraniční
spolupráce potřebuje město part-
nera z polské strany. Které polské
obce projevily zájem o kooperaci?

V rámci přeshraniční spolu-
práce město spolupracuje s blíz-
kými polskými partnery - gmi-
nou Krzyzanowice, gminou Go-
rzyce, gminou Zebrzydowice,
Ratiboří, Prudnikem a Zdzie-
szowicemi. Operační program
Přeshraniční spolupráce Čes-
ko - Polsko se zaměřuje na
zlepšení dopravní dostupnosti
přeshraničního regionu, o-

chranu životního prostředí,
podporu hospodářské spolu-
práce, podporu rozvoje přes-
hraniční infrastruktury i slu-
žeb cestovního ruchu, podpo-
ru vzdělávání, kulturních a spo-
lečenských aktivit, spolupráci
územních samospráv a dalších
subjektů na obou stranách

hranice. V pří-
padě operač-
ních programů

přeshraniční spolupráce je dů-
ležitý přeshraniční dopad pro-
jektu, kdy přínos z realizace
projektu musí mít prokazatel-
ně obě strany hranice.

Jaké kroky již radnice podnikla
pro realizaci vyjmenovaných 
projektů ?

Rada města na svém zasedá-
ní 2. června doporučila zapo-
jení našeho města ve výše uve-
dených projektech. Zároveň
pokračují jednání se zástupci
partnerů, probíhá příprava žá-
dostí o poskytnutí dotace 
a příprava projektových doku-
mentací. Zastupitelstvo na
svém posledním jednání zmoc-
nilo starostu k podpisu doho-
dy o spolupráci či prohlášení 
o partnerství dle podmínek
Operačního programu přes-
hraniční spolupráce Česko -
Polsko. 

Kdy připadá v úvahu realizace
prvního projektu v případě 
získání dotace?

Předpokládáme, že uvedené
žádosti na výstavbu cykloste-
zek a cyklotras budou podány
po zpracování projektových
dokumentací a dalších vyžado-
vaných podkladů v polovině
příštího roku. V případě, že u-
spějeme, započne se s výstav-
bou na konci příštího roku. Je
nutno zdůraznit, že realizace
všech projektů je podmíněna
získáním dotace.

Vyřeší cyklostezky dlouho 
požadované propojení například
Šunychlu s centrem města?

Bohužel tyto plánované cyk-
lostezky nevyřeší problémovou
situaci v centru města, jelikož
se jedná o úzce specifikované
projekty. Prvním krokem k pro-
pojení Šunychlu s centrem
města bude dokončení most-
ního objektu přes ulici Šuny-
chelskou v rámci probíhající
stavby dálnice, jehož součástí
bude chodník a cyklostezka.
Realizace dalšího úseku, ulice
Šunychelské a Štefánikovy smě-
rem do centra města, na který
již máme vydané platné staveb-
ní povolení, bude závislá na
možnostech rozpočtu města. 

Připravil František KREJZEK

Radnice se snaží ve spolupráci s dalšími partnery získat do-
tace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česko - Polsko. V současné době se připravují projekty »Vý-
stavba lávky přes řeku Olši«, spojující obec Olza s osadou Ko-
pytov (partner - obec Gorzyce), »Napojení náměstí Svobody
na hraniční přechod«, (partner obec Krzyżanowice) a projekt
»Cyklotrasa podél řeky Olše«, (partner Svaz měst a obcí okre-
su Karviná, město Ratiboř).

aktuálně

Poděkování poctivé nálezkyni
Při odvozu naší známé na dovolenou zůstal její kosmetický

kufřík zapomenut na chodníku. Jeho majitelka nás obvinila 
z krádeže a chtěla na nás podat trestní oznámení.

Děkujeme paní Denise Škanderové z Bohumína, která kuf-
řík našla a vážila s ním cestu na radnici. Takových lidí, jako je
paní Škanderová, není mnoho a velice si jich vážíme. Ještě
jednou z celého srdce děkujeme za její poctivost.

Manželé Janečkovi

Kostel Božského srdce Páně byl opět v péči opravářů. Vyměňovaly
se zde vitráže nad hlavním vstupem. Město se na opravě podílelo částkou
100 tisíc z celkových 197 tisíc korun. Foto: František Krejzek
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práce

Termíny licitací městských bytů

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 32, katego-

rie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,65 m2, pro
výpočet nájemného 28,68 m2.
Prohlídka bytu 8.7. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
9.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, číslo bytu 72,

kategorie I., 13. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 31,18 m2,
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 8.7. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 9.7. v 16.15 hodin. 

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
709, 1+2, číslo bytu 3, kate-

gorie I., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 81,10 m2, pro
výpočet nájemného 81,10 m2.
Prohlídka bytu 1.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
9.7. v 16.30 hodin.

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

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 75,33 m2, pro vý-
počet nájemného 74,83 m2.
Prohlídka bytu 3.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
9.7. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 1+3, číslo bytu 34,

kategorie I., 6. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 69,93
m2, pro výpočet nájemného
67,61 m2. Prohlídka bytu 10.7.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 14.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Komenského
1150, 1+3, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 86,17 m2,
pro výpočet nájemného 84,02
m2. Prohlídka bytu 15.7. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 21.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 1+3, číslo bytu 64,

kategorie I., 11. nadzemním
podlaží. Celková plocha 68,60

m2, pro výpočet nájemného
66,75 m2. Prohlídka bytu 17.7.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 21.7. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 19, kategorie

I., 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 29,65 m2, pro výpo-
čet nájemného 28,68 m2. Pro-
hlídka bytu 22.7. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 23.7. 
v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+3, číslo bytu 16,

kategorie I., 4. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 60,67
m2, pro výpočet nájemného
59,33 m2. Prohlídka bytu
24.7. od 8 do 8.30 hodin. Lici-
tace se koná 28.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 49,

kategorie I., 9. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 31,20
m2, pro výpočet nájemného
28,88 m2. Prohlídka bytu
24.7. od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace se koná 28.7. v 16.15 ho-
din. 

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru radnice,
telefon 596 092 199. (vach)

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. Po-
drobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sekce
radnice - úřední deska. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Sochaři budou opravovat,
restaurovat, mořit a natírat
sochy, které byly vyrobeny 
v průběhu minulých let. Ke
konci Létokruhů budou rozve-
zeny na školy, aby mohly udě-
lat radost dětem hned při záři-
jovém nástupu do nového
školního roku. Průběh rozdá-
vání soch bude »spanilou jíz-
dou«, při které na některých
stanovištích v městských čás-
tech proběhne při instalaci
kulturní program.

Katalog vybraných soch
jsme poslali i do bohumín-
ských firem s žádostí o mož-
nou finanční podporu na da-

Létokruhy letos proběhnou od 2. do 9. srpna 
v areálu PZKO na Masarykově ulici. Mají 
podtext »létodary«, protože budou o darování

a dělání radosti druhým. I dílničky budou zamě-
řeny na výrobu dárků, kde se účastníci pod vede-

ním lektora seznámí s výrobou drobných rukodělných dárků. 

Létokruhy budou ve znamení darů

Socha s názvem Duhovění auto-
ra Jaroslava Théra je jednou 
z nabízených skulptur letošních
létodarů. K darování bude letos
připraveno 13 soch, 8 dalších by-
lo rozmístěno již v minulosti.

Foto: František Krejzek 

rované sochy. Podniky mají
možnost sochu před darová-
ním »adoptovat«, připevnit 
k ní své logo a podobně. Po-
kud se rozhodnou věnovat fi-
nanční dar, peníze půjdou rov-
ným dílem na školu a na čin-
nost Maryšky. 

Kamila SMIGOVÁ

Radnice hledá 
nové zaměstnance

Tajemnice Městského úřa-
du v Bohumíně vyhlašuje
dvě výběrová řízení.

První je výběrové řízení na
obsazení pracovního místa re-
ferent organizačního odboru -
matriční agenda. Pracovní po-
měr je na dobu určitou, po do-
bu nemoci, mateřské, navazu-
jící řádné dovolené a rodičov-
ské dovolené. Termín nástupu
dohodou po ukončení výběro-
vého řízení.

Další výběrové řízení je vyhlá-
šeno na obsazení pracovního
místa referent organizačního
odboru - personalista. Pracovní
poměr je na dobu neurčitou.

Lhůta pro podání přihlášek
u obou výběrových řízení je do
15. července. Přihlášky doru-
čené po tomto datu nebudou
do výběrového řízení zařazeny. 

Místo a způsob podání při-
hlášky: osobně na podatelně
Městského úřadu Bohumín ne-
bo písemně na adresu Městský
úřad Bohumín, Masarykova
158, 735 81 Bohumín.

Bližší informace poskytuje
Lumír Macura, vedoucí orga-
nizačního odboru MěÚ Bohu-
mín, tel. 596 092 127, e-mail
macura.lumir@mubo.cz. Po-
drobnosti najdete na stránkách
www.mesto-bohumin.cz v sek-
ci Radnice, úřední deska.

(proch)

Licitace osobního
vozidla

Město Bohumín zveřejňu-
je termín licitace vozidla
Škoda OCTAVIE, SPZ 1T5
9292, modrošedá barva, rok
výroby 2002. Vůz má najeto
225 556 km. 

Výbava - klimatizace. Vyvo-
lávací cena je 120 000 Kč. Ter-
mín licitace je 14. července v 15
hodin, budova MěÚ Bohumín,
I. poschodí, číslo dveří 243.
Prohlídka vozidla 9. července
od 14 do 15 hodin na nádvoří
MěÚ Bohumín. Informace po-
dá Zdeňka Suchorová, odbor
organizační, tel. 596 092 129.

(lum)
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Můžete využít také lehátek rozestavěných na travnaté ploše před bazénem. Foto: František Krejzek

Provoz bazénu byl přerušen jen krátce
V neděli 22. června před

15 hodinou došlo v hale aqua-
centra k uvolnění krytu
vzduchotechniky z boční  čás-
ti podhledu. V okamžiku do-
padu kovové součástky na
podlahu nebyl nikdo v blíz-
kosti. Vedení bazénu okam-
žitě uzavřelo prostor, který
mohl být případně ohrožen
zbývajícími osmi kryty. Ty by-
ly ještě v noci demontovány.

Pracovníci bazénu zároveň
prověřili technický stav ostat-
ních prvků ve stropní části. 

»Kryty mají pouze estetickou
funkci a jsou z nerezového ple-
chu, u kterého se předpokládala
životnost několik desítek let. Prav-
děpodobně nekvalitní materiál,
který je stále ještě v záruce, však
zkorodoval. Dodavatelem stavby
byl Stavokomp, subdodávku dě-
lala firma AZ Klima z Brna. Její
pracovníci ihned v pondělí ráno
přijeli na naši výzvu posoudit dal-
ší možnosti opravy,«upřesnil in-
formace o nehodě ředitel spo-
lečnosti Bospor Jan Rozsypal.

Následující den ráno byl již
bazén opět v běžném provozu.
Po dohodě s firmou AZ Klima
budou do podhledu namonto-
vány plastové díly, které bu-
dou navíc pevně zakotveny do
zdiva. Náklady ponese gene-
rální dodavatel stavby.

Bazén se díky kvalitním
službám a příjemnému pro-

středí těší velké oblibě, o čemž
svědčí dlouhodobě vysoká ná-
vštěvnost. »Pro větší pohodlí 
a spokojenost návštěvníků při-
pravujeme technické vylepšení 
v oblasti úpravy vody, kde dojde
ke snížení obsahu chlóru ve vodě
a v ovzduší. Dále probíhají úpra-
vy venkovní plochy, které nava-
zují na již zahájené práce k vylep-

šení okolního prostředí aquacent-
ra. Pro Bospor byl a je návštěvník
vždy na prvním místě, proto nás
mrzí tento incident, který jsme
nezavinili, ale mohu slíbit, že 
uděláme vše pro to, aby byla za-
jištěna bezpečnost zákazníků,«
dodal na závěr ředitel Bosporu
Jan Rozsypal.

František KREJZEK

Obchodní místo jen
jedenkrát měsíčně

Po schůzkách v městských
částech zareagovali příslušní
zaměstnanci radnice na po-
žadavek občanů obnovit tý-
denní periodicitu provozu
obchodního místa Severomo-
ravských vodovodů a kanali-
zací v prostorách radnice.
Na jejich dotaz odpověděla
Hana Tlolková, vedoucí ob-
chodního oddělení SmVaK:

»Od 1.1.2008 je toto obchodní
místo obsluhováno jedenkrát mě-
síčně z důvodu nízkého využití ze
strany zákazníků a nerentability
z hlediska společnosti. Zákazníci
toto obchodní místo využívali
především pro placení faktur, a to
lze zajistit na kterékoliv poště ne-
bo bezhotovostně v kterékoliv ban-
ce«.

Úřední hodiny vodárenské
společnosti v prostorách rad-
nice zůstávají tedy nezměněné
- první středu v měsíci, od 13
do 16 hodin. (red)

V současné době finišují práce spojené 
s umístěním nového dopravního značení,
které vymístí těžkou nákladní dopravu z uli-
ce Ostravské ve Vrbici a Pudlově na již provo-
zovaný úsek dálnice. 

S těmito pracemi bude spoje-

na i změna přednosti v jízdě 

u bývalé Rybeny a ukončení průjezdů náklad-

ních vozidel touto ulicí. 
Naproti tomu po prázdninách, v měsíci září 

a říjnu, bude obnovena staveništní doprava na

ulici 1. máje a Opletalově. Dohodla se na tom
firma ODS-DA, a. s. s místními občany, kteří za
přesně daných podmínek, vyjmenovaných v se-
psané dohodě, s touto dopravou souhlasili. 

V neposlední řadě se od 1.
srpna setkáme s rozšířením lo-
kalit s časově omezeným parko-
váním jak u radnice a drogerie

Na Schodech, tak na části parkoviště u Policie
ČR, kde ovšem oproti ostatním bude doba pro-
dloužena na 120 minut.

Pavel VAVREČKA, vedoucí odboru dopravy

Tři změny v nákladní i osobní dopravě

aktuálně

Občané, kteří chtějí upravit
či vylepšit půdní vlastnosti na
svém pozemku (součást země-
dělského půdního fondu) ná-
vozem ornice, mohou svůj po-
žadavek předložit na zdejší od-
bor životního prostředí a slu-

žeb, (tel. číslo 596 092 174,
Eva Liszoková). 

Ornice bude poskytnuta zá-
jemcům zdarma (vlastní hmo-
ta ornice), platit se bude za
nakládku a dovoz. Městský ú-
řad nyní eviduje zájemce, po

ukončení návozu z dálnice bu-
de dohodnut rozvoz s doprav-
ní organizací jednotlivým zá-
jemcům. 

Termín bude upřesněn, kaž-
dý zájemce o něm bude uvědo-
měn (orientačně v průběhu
července a srpna 2008).

Eva LISZOKOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Potřebujete ornici pro rekultivaci své půdy?
Městský úřad Bohumín provozuje meziskládky ornice, na

nichž se ukládá ornice ze stavby dálnice D47. Tato zemina je
určena pro rekultivační účely. 
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Skřečoni. Tento výtečník byl
navíc hledán policií.

■ Následujícího dne po půlno-
ci cyklohlídka zadržela ve Skře-
čoni další hledanou osobu.

■ Na parkovišti u Aquacentra
se 9. června dvě osoby pokou-
šely vykrádat vozidla. Měst-
skou policii na ně upozornil
všímavý občan. Strážníci zde
zadrželi muže a ženu, kteří již
stihli násilně otevřít dvě vo-
zidla. Žena byla rovněž hledá-
na policií za předchozí trest-
nou činnost.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Ve dnech 31. května a 1.
června předvedli strážníci na
Obvodní oddělení Policie ČR
dvě hledané osoby, které byly
zajištěné na ulici Čs. armády
a Opletalově ve Skřečoni.

■ Chvíli po půlnoci 3. června
zadržela hlídka ve dvoře za
Hutnickou zdravotní pojiš�ov-
nou muže, který násilně vnikl
do cizího vozidla. 

■ Téhož dne, o hodinu pozdě-
ji, poznali strážníci na Jateční
ulici podle popisu dva z trojice
mužů, kteří předtím vykradli
vozidlo na ulici Čs. legií. Tře-
tího spolupachatele zadrželi ve

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

Maják městské policie

Bezplatné informace získáte na E-info

krátce

Mezi další poskytované in-
formace patří zprávy o dění ve
sportu, kultuře a společnosti.
Také občanům sděluje připra-
vované reportáže a program
bohumínského televizního in-
formačního kanálu (TIK).
Zcela nově před nedávnem při-
byla kategorie Aktuality, kde
občany online informujeme 
o aktuálním dění ve městě.
Pro příklad jsou v této katego-
rii informace o dopravních ne-
hodách, kvalitě ovzduší nebo

nečekaných událostech. Služ-
ba je také připravena na spo-
lupráci v případě krizového ří-
zení. Kategorie jsou průběžně
aktualizovány a přidávány tak,
abychom pokryli co nejvíce zá-
jmů občanů. Zároveň se snaží-
me získat od občanů zpětnou
vazbu formou e-mailových do-
tazů a průzkumů, abychom
mohli službu stále více zkvalit-
ňovat. 

Informace jsou občanům za-
sílány bu� pomocí e-mailo-

vých zpráv nebo formou krát-
kých textových zpráv (sms) na
mobilní telefon. 

Každý občan si může tuto
službu zaregistrovat bu� na
internetových stránkách měs-
ta (www.mesto-bohumin.cz)
nebo osobně přímo na radnici.
Následně si vybere z nabízené-
ho seznamu kategorie, které
ho zajímají. Kategorie si může
pomocí jednoduchého inter-
netového formuláře kdykoliv
změnit, přidat či odebrat ty,
které pro něj již nejsou aktuál-
ní. 

Pokud nemá přístup k inter-
netu, může se osobně obrátit
na radnici (číslo dveří A112),
kde mu ochotně pomůžeme 

s aktualizací (změnou) odebí-
raných kategorií. 

Služba je poskytována pro
občany zcela zdarma, za regist-
raci ani za příjem e-mailů či
sms se nic neplatí. Zprávy jsou
doručovány k registrovaným
uživatelům během několika
sekund. 

Aktuálně E-info využívá o-
kolo 400 uživatelů na mobilní
telefon, celkově službu využí-
vá přes 1160 občanů. Ročně se
zaregistruje přibližně 150 no-
vých zájemců. Do budoucna
plánujeme rozšíření služby 
o další kategorie a funkce. Na-
ší snahou je, aby E-info využí-
valo co nejvíce občanů.

Michal KOLOVRAT

Elektronická služba E-info slouží občanům k informování 
o dění ve městě Bohumíně a jeho okolí. Zprávy zasílané systé-
mem jsou rozděleny v současné době do 35 kategorií, mezi
které například patří informace o odstávkách (nedodávkách)
plynu, vody, elektřiny či o uzavírkách silnic. 

Najde se ztracený pes?

V noci 7. června se ve Starém Bohumíně ztratil pes lhasa
apso pískové barvy, ostříhaný. V uchu má tetovací číslo 2968.
Za nalezení nabízím odměnu 2 000 korun. Kontaktujte maji-
tele na tel. čísle 605 248 867. (red)

Na Kališoku 
na vlastní nebezpečí

Od letošního léta skončilo
pravidelné sledování kvality
vody v Kališově a ve Vrbickém
jezeře, které prováděla Krajská
hygienická stanice (KHS) v let-
ním období. Vodní plocha v je-
zerech je dobývacím prostorem
(dle Horního zákona) a Český
báňský úřad nesouhlasí v těch-
to místech s »oficiálním koupá-
ním«. Proto KHS skončila 

se sledováním kvality vody v o-
bou jezerech. 

Městský úřad bude nadále 
u Kališova jezera zajiš�ovat zá-
kladní údržbu zeleně na měst-
ských pozemcích (kosení), jsou
zde instalovány odpadkové koše
a separační nádoby na plasty.
Po zkušenostech z minulých let
doufáme, že kvalita vody v je-
zeře se nezhorší a výskyt sinic,
či jiného znečištění nenastane.
Koupající musí spoléhat na
vlastní posouzení kvality vody
- zatím byla vždycky dobrá.

Pavel KLIMOVIČ, vedoucí 
odboru životního prostředí a služeb 

Už jste někdy přemýšleli 
o tom, co vám chce vaše ne-
mluvně říci nebo proč pláče? 

Znaková řeč pro slyšící bato-
lata je snadný a přirozený způ-
sob, jak se dorozumět s vaším
dítětem ještě před tím, než je
schopné mluvit. V Česku je to
novinka, ale ve světě se znako-
vání s miminky a batolaty po-
užívá už přes 20 let. Znakující
miminka tak získávají jedineč-
nou možnost podělit se o svůj

svět se svými nejbližšími a ro-
diče si užívají větší pohody,
která zavládne, když se dozví,
co jejich ratolest chce bez slzi-
ček a nářku. 

Centrum Bobeš bude jako
první v našem okolí tuto no-
vinku nabízet rodičům formou
kurzů. Informační setkání zá-
jemců se bude konat 14. čer-
vence v 10 hodin. Těší se na
vás nezávislá certifikovaná in-
struktorka kurzů BabySigns 

Petra KALICHOVÁ

Znaková řeč pro batolata i v Bobši
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pozvánka

Na vysokou školu se mo-
hou hlásit bohumínští senio-
ři prostřednictvím knihovny
K3 Bohumín. Mají možnost
studovat plné čtyři semestry
v rámci Univerzity třetího
věku na ostravské Vysoké
škole podnikání, která své u-
čebny zřídila přímo v Bohu-
míně v Základní škole na uli-
ci Čs. armády. 

Počítače, cizí jazyky a další
předměty zde čekají na stu-
denty ve věku od 55 let, kteří
se přihlásí ke studiu. Podmín-
kou je maturita.

»K dnešnímu dni evidujeme již
patnáct studentů, další dva se 
v současnosti rozhodují. To zna-
mená, že je již polovina studijní
kapacity pro příští semestr naplně-
na. Senioři, kteří mají o školu zá-
jem, se ale ještě stále mohou hlá-
sit,« řekl vedoucí knihovny K3
Bohumín Petr Zlámal s tím, že
zájemci o dvouleté studium se
mohou hlásit přímo v knihov-
ně, kde jim knihovníci pomo-
hou vypsat přihlášku prostřed-
nictvím formuláře na webu
Vysoké školy podnikání.

Od 8. října pak začnou stu-
dovat senioři-prváci ve dvou
studijních skupinách Univer-

zity třetího věku po 16 studen-
tech. Studenti zaplatí školné
jen 600 korun na semestr, zby-
tek jim dotuje město Bohu-
mín.

Univerzita třetího věku za-
čala v Bohumíně fungovat od
podzimu 2007. Původně měla
Vysoká škola podnikání vyu-
čovat jen jednu studijní skupi-
nu, ale zájem byl tak veliký, že

nakonec bylo přijato celkem
40 studentů, kteří dnes tvoří
žáky dvou skupin. 

Helena Červenková, jedna
ze studentek prvního ročníku,
k průběhu končícího druhého
semestru řekla: »Věčně mladí
studenti úspěšně zdolali další eta-
pu běhu na dlouhé trati. V po-
slední vyučovací hodině 12. červ-
na jsme předvedli svou samostat-

nou práci. Za svou píli při studiu
jazyka dle výběru (angličtina ne-
bo němčina) jsme si zasloužili zá-
počet do indexu. Rozloučili jsme
se s vyučujícími lektory květinou
a poté svůj úspěch zajedli zákus-
kem v cukrárně. Nyní nás čekají
vytoužené prázdniny a v říjnu
spolu opět usedneme do školních
lavic«.

Karel BALCAR

Šance pro aktivní seniory - studium

Foto: Ingrid Gernerová

Ocenění z rukou náměstkyně hejtmana 
(Dokončení ze str. 1)
Jan Valuštík získal ocenění za výborné studij-

ní výsledky, za 1. místo v mezinárodní soutěži 
v informatice a tvorbu webové stránky na téma
»Slezsko mýma očima«, za 1. místo v meziná-
rodní soutěži v informatice (Polsko), za 1. místo
v celostátní soutěži British Council o nejlepší 
upoutávku v kategorii audionahrávky a za 2.
místo v kategorii videonahrávky, za 1. místo v ce-
lorepublikové soutěži »Junior Internet« v kate-
gorii design. 

Při malém rautu, který byl pro všechny pří-
tomné připraven v předsálí, jsem Janu Valuští-
kovi položil několik otázek:

Honzo, co pro vás ocenění znamená?
Budu se snažit stále na sobě pracovat a zlepšo-

vat se v oboru, který dělám. Doufám, že i v příš-
tím roce získám nějaké ocenění.

A jak si představujete svou budoucnost?
Chystám se na nějakou vysokou školu do Pra-

hy se zaměřením na informatiku. A dál se uvidí.

Jste »tatíkem« studentského community webu 
i stránky v našich novinách se stejným názvem. 
Budete dále pokračovat?

Přes prázdniny si dáme krátkou pauzu a v září
začneme opět publikovat.

Blahopřejeme k ocenění! (red)

Provoz knihovny K3 o prázdninách
Upozorňujeme čtenáře, že po dobu letních prázdnin bude upravena půjčovní doba v knihovně

K3 Bohumín. Zkrácení půjčovní doby se týká oddělení pro dospělé čtenáře, které bude uzavřeno
již od 17 hodin a zavřeno bude také v soboty. Na rozšíření půjčovní doby se mohou těšit naši dět-
ští čtenáři, pro které bude dětské oddělení otevřeno i dopoledne v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek
od 9 do 12 hodiny. Výpůjční doba ve studovně a na všech pobočkách zůstává beze změn. (red)

Navštivte ojedinělou
výstavu graffiti

Graffiti nemusí být jen ne-
vzhledné čmáranice nastří-
kané v rychlosti a ve tmě na
novou omítku vašeho domu.
Povedené graffiti, se kterým
měl autor čas si pohrát, mů-
že vypadat jako šperk na še-
divé tváři města. 

Přesvědčit se o tom můžete
do 5. července v salónu Ma-
ryška na náměstí T. G. Masa-
ryka. Zakončení výstavy bude
spojeno s koncertem skupiny
Hosté odjinud.

Výstava poputuje dál, v čer-
venci bude k vidění v Ostravě.
V republice je dost ojedinělá,
jen jednou byla podobná v Pra-
ze a te� je u nás.

(kam)
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Jste skrz naskrz člověk, který žije
a dýchá s kulturou. Proč jste se
vydala souběžně na dráhu 
komunální političky?

Jsem patriot a není mi lho-
stejné, jakým směrem se ubírá
vývoj našeho města. Po důklad-
ném zvážení jsem proto již po-
třetí souhlasila s nabídkou jít
do komunálních voleb. Jejich
výsledek mě utvrdil v tom, že
práce, kterou jsem jako zastu-
pitelka v minulých letech vyko-
návala, je lidmi, kteří mě zvoli-
li, ceněna, a že si pravděpodob-
ně přejí, abych je ve věcech ve-
řejných nadále zastupovala.
Snažím se nezklamat a dělat
něco pro město, ve kterém žiji,
protože kibicováním v hospodě
se ledy nepohnou. Je potřeba
daný problém nebo téma řešit 
a společnými silami vyřešit.

Snažíte se spolu s dalšími lidmi
povýšit kulturu ve městě 
na tradici, daří se vám to? 

Tradice je výborná v tom, že
si lidé zvyknou na pravidelná
setkání a těch se i účastní. Zís-
kávají v takové akce důvěru 
a jsou ochotni se i aktivně za-
pojit. Mnohdy zjistí, že naživo
se kultura vnímá zcela jinak,
než doma u televize. Ale je to
dlouhý proces, televizi se kon-
kuruje těžko. Jsem ráda, že se
nám všem v Bohumíně daří za-
sévat semínka nových tradic,
například ochotnického divad-
la nebo znovuobnoveného lout-
kohereckého souboru. Rozši-
řují tak škálu tradic, které už 
v Bohumíně pěknou řádku let
máme, a sžili jsme se s nimi.
Třeba jarmarky, letní kino, dět-
ské dny nebo dechovkové čtvrtky
a pak samozřejmě Léto-kruhy,
ke kterým mám srdeční vztah. 

V čem se, podle vašeho názoru,
změnilo město po kulturní stránce?

Změnilo se hodně, a to ne-
jen po kulturní stránce. Bohu-
mín už není jen černé město 

s komíny, ale místo, kde to ži-
je. Nejednou jsem se setkala 
s tím, že se mě lidé ptali, jak to
děláme. Je to tím, že Bohumín
dostal novou tvář po vizuální
stránce a pak také nemá nouzi
o nové nápady a nadšené lidi,
kteří dělají něco pro druhé.
Velký podíl na tom mají pří-
spěvkové organizace (K3 Bo-
humín včetně knihovny, dům
dětí a mládeže), školská a před-
školní zařízení nebo mateřská
centra. Velká část jde rovněž
na vrub občanů, kteří se sem-
knuli v různých neziskových
organizacích 
a dávají nový
rozměr kultu-
ře. A že jich
není málo - občanská sdružení
Klub vojenské historie, Přáte-
lé bohumínské historie, Hra-
niční meandry Odry, Bart 
a v neposlední řadě Maryška.
Snažím se jejich členům po-
máhat, navazuji kontakty, ra-
dím slovem i pomáhám činem.
Velký kus práce v tomto směru
odvedla i samotná Maryška,
která dává šanci začínajícím 
i již zkušeným umělcům. V tom-
to směru je potřeba vyzved-
nout pomoc rozpočtu města,
sponzorů a mecenášů kultury,
protože podobně jako sport,
ani kulturu bez finančních
prostředků dobře dělat nejde.
Optimální je, když jsou peníze
pro materiál a nadšení dobro-
volníků pro realizaci.

Máte pocit, že již nastala doba,
kdy se člověk nebojí pozvat do
Bohumína své přátelé a nestydí
se za prostředí?

Troufám si tvrdit, že jsme
dospěli do fáze, kdy si většina
z nás dovolí pozvat své kama-
rády a příbuzné na návštěvu,
aniž by měl špatný pocit, že se
jim u nás nebude líbit. Město
se mění, a to je dobře. Líbí se
například fasáda kina v centru
města, ale uvnitř kina se toho

při rekonstrukci snad mohlo
provést po technické stránce
více. Mohla být například zvu-
ková kabina nebo skryté roz-
vody pro kabeláž. Jenže, jak už
to bývá, peníze nejsou vždy na
všechno. Před námi je rekon-
strukce historického Národní-
ho domu ve Starém Bohumí-
ně. Komise kultury, které před-
sedám, se tomuto tématu od
počátku věnuje. Diskutujeme
o variantách využití, postupu
při rekonstrukci i další funkč-
nosti objektu. Stále věřím v to,
že se mi splní dávný sen, kdy
naše historické centrum Sta-
rého Bohumína bude důstoj-
ným vstupem do České repub-
liky. Někdy si ani neuvědomu-
jeme, jak cenné památky tato
neprávem zapomenutá měst-
ská část má. Starý Bohumín by
se mohl stát cílem vycházek

Bohumíňáků 
i přespolních,
mohly by se tu
rozvinout pod-

nikatelské aktivity, vznikat no-
vá pracovní místa. A třeba se
jednou dočkáme i městského
muzea. Už te� je mi hezky,
když vidím, že na náměstí vy-
růstá první nový dům. Zabydlí
se tady nové rodiny, které zde,
doufejme, zakoření a budou
tady vychovávat své děti. Když
budou všechna kolečka v tom
velkém stroji do sebe zapadat,
může se to podařit. Snad ne-
jsem jen planý vizionář. Za tím
vším se skrývá velké množství
lidí, kteří chtějí k oživení Sta-
rého Bohumína přidat ruku 
k dílu, a� již jsou to zastupite-
lé, úředníci na radnici a konec
konců i samotní občané. Důle-
žitá je také pomoc vyšších stát-
ních institucí, zejména při zís-
kávání a čerpání dotačních ti-
tulů. Rekonstrukce Národní-
ho domu nebude levná, to ví-
me už te�, ale přiznejme si,
kdo by se nechtěl znovu projít
místy nebo posedět tam, kde
měl svatbu, prožil ples nebo
strávil příjemné chvíle. 

Čeho byste chtěla dosáhnout, 
abyste si mohla říci »přenechávám
štafetu dalším arbitrům kultury«?

Musím najít někoho, kdo
běží stejným směrem a ten šta-

Hledám někoho, kdo běží stejným směrem
Na slovíčko se zastupitelkou města Kamilou Smigovou

V zastupitelstvu města pracuje již třetí volební období. Do-
sáhla středoškolského vzdělání s maturitou v oboru umění 
a dále absolvovala na Pedagogické fakultě v Ostravě tříse-
mestrové studium zakončené státní zkouškou. Celý život se
věnuje školství a zejména kultuře. Je předsedkyní neziskové-
ho bohumínského občanského sdružení Maryška, které se
věnuje práci na poli multikultury. 

rozhovor

fetový kolík bude ochotný pře-
vzít a nezahodí ho do první
škarpy. Snažím se se svými
přáteli probudit v lidech, ze-
jména mladých, tvořivost a ra-
dost z takto vytvořené energie.
Jenže další čtyři díly té energie
je potřeba vynaložit na získání
finančních prostředků, o kte-
rých jsem se již zmiňovala, 
a pak také do organizačních
prací, které s pořádáním každé
akce souvisí. Uspořádat napří-
klad Léto-kruhy, to není jen
vytvořit program na dané dny.
Musí se najít lidé, kteří pomo-
hou připravit zázemí, řešit věci
za pochodu, umět improvizo-
vat a nakonec ještě místo, kde
vše probíhalo, uvést do pořád-
ku. Někdy si říkám, že nejen
divadlo, ale i kultura je řehole.
Ale abych se vrátila k mladým
lidem, o kterých byla v úvodu
této otázky řeč. Je potřeba po-
skytovat jim zázemí a podpo-
ru, protože čím je strom vzrost-
lejší, je i více košatější a při píli
a poctivé péči nese mnohem
více plodů. To ovšem vyžaduje
náš vstřícný, velkorysý a chápa-
vější přístup, kterého není ni-
kdy dost. Od nás všech, od ob-
čanů i od města jako takového. 

Pro mnohé je kultura relaxací,
jak relaxujete vy?

Tak po předchozí otázce si
musíte myslet, že kulturou asi
ne. Ale je to zase kultura, pro-
tože je to srdeční záležitost. Je
velmi osvěžující podívat se, jak
se věci dělají jinde, třeba u sou-
sedů v Polsku. Pak se vám 
v hlavě líhnou další nápady 
a automaticky vzniká chu� do
další práce. 

Připravil František KREJZEK
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krátce

Nebuďte důvěřiví 
k cizím lidem

Ve středu dopoledne za-
zvonil u dveří 78leté paní ne-
známý podvodník. Do bytu
na Hornické ulici v Českém
Těšíně se dostal lstí. Senior-
ka neznámého pustila do-
vnitř, aby mohl odepsat spo-
třebu vody. Z bytu si odnesl
70 000 korun v hotovosti.

Také u nás se čas od času ob-
jevují případy, kdy neznámá 
osoba využije důvěřivosti star-
šího občana. Jak se tedy cho-
vat bezpečně doma?

Nikdy neotvírejte automa-
ticky dveře! Do bytu vpus�te
pouze ty, které dobře znáte ne-
bo se důvěryhodně prokáží 
a sdělí vám důvod svého pří-
chodu! Na dveřích je vhodné
uvádět jmenovku v množném
čísle. Nebu�te důvěřiví ani k růz-
ným podomním prodejcům!
Ani žádosti o nutnou pomoc
nemusí být pravdivé, situace se
dá vyřešit i přes zavřené dveře.
Byt zavírejte, i když jdete jen 
k sousedce nebo do sklepa! Če-
káte-li příchod cizího, požádej-
te někoho z blízkých nebo přá-
tel, aby byl s vámi doma.

Zlatuše VIAČKOVÁ, 
mluvčí Police ČR

Bohumín je přátelské a přívětivé město,
Rekonstrukce Senior
klubu až napřesrok

Návštěvníky Senior klubu
zajímá, jak to vypadá s termí-
nem jeho rekonstrukce. 

Město, kterému objekt pat-
ří, rozhodlo o odložení rekon-
strukce klubu na léto příštího
roku. »Dotační titul z regionální-
ho operačního programu, ze kte-
rého bychom mohli peníze na o-
pravu získat, bude vypsán teprve
v září. Protože lze z dotačního
programu obdržet příspěvek na
pokrytí až devadesáti procent ná-
kladů, rozhodli jsme se vyčkat 
a podat žádost o dotaci. Nevyužít
této šance by byla škoda,« uved-
la místostarostka Věra Palko-
vá. »Přijímání žádostí o dotace
skončí v říjnu, o jejich přidělení se
bude rozhodovat zřejmě až na
přelomu letošního a příštího ro-
ku,« doplnila za stavební od-
bor bohumínské radnice Hana
Gonsiorová, která se speciali-
zuje na dotační tituly. (luk)

Soutěž byla vypsána ve dvou
kategoriích - mladší žáci do 11-
ti let a starší žáci do 15-ti let. 

Za krásného letního počasí
jsme byli svědky urputného
soupeření mladých hasičů ze
Záblatí, Kopytova, Rychvaldu,
Doubravy a Karviné. Nezku-

šenost, nervozita i přemíra sna-
hy někdy svazovala ruce i no-
hy soutěžících, ale přesto
všichni své úkoly dříve či po-
zději splnili. Nejlépe zvládlo
své disciplíny v kategorii mlad-
ších žáků družstvo z Karviné-
Hranic před Rychvaldem a do-

mácím Záblatím. Ve starší ka-
tegorii zvítězili mladí hasiči
z Rychvaldu před kolegy z Kar-
viné-Hranic a Kopytova. Ti nej-
lepší dostali odměnou medaile
z patřičného kovu a všichni
zúčastnění bez ohledu na u-
místění drobné sladkosti. 

Zájem a nadšení malých sou-
těžících byl odměnou pro nás
dospělé a současně ujištěním,
že dobrovolní hasiči v našem
okolí jen tak brzo nevymizí. 

Jiří MISIOŘ

Další ročník soutěže mladých hasičů v Záblatí
V sobotu 21. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů 

v Záblatí další ročník soutěže v požárním sportu pro mladé ha-
siče - děti do 15-ti let. Oblíbená soutěž se uskutečnila na hřišti
TJ Slovan Záblatí. Skládala se ze dvou disciplín - štafety druž-
stev 4 x 60 metrů s hasičskou tématikou a z požárního útoku. 

říká Petr Zlámal, nový vedoucí městské knihovny K3 Bohumín

Městskou knihovnu vede od prvního červ-
na Petr Zlámal. Nový vedoucí knihovny je
Opavák, ale Bohumín ho natolik okouzlil
svou atmosférou, že již po třech týdnech uva-
žuje o přestěhování do našeho města. Je mu
třicet pět let.
Odkud k nám přicházíte?

Mám za sebou desetiletou praxi v Knihovně
Petra Bezruče v Opavě. Vaše město je v mno-
hém přátelštější, líbí se mi.

S jakou vizí jste do Bohumína nastoupil?
Nové místo beru jako výzvu a očekávám, že

pro mne bude znamenat růst, možnost uskuteč-
nit své představy o tváři městské knihovny.

Jaké jsou vaše první dojmy z městské knihovny?
Knihovna je moc pěkná. Nabídka služeb, 

informační systém, skvělý
knihovnický fond a zodpo-
vědní pracovníci. To jsou
mé první poznatky po třech týdnech.

A co pobočky knihovny v městských částech 
Bohumína, i ty se vám líbí?

Jsou šikovně rozmístěné a služby, které nabí-
zejí, nebudeme určitě omezovat, naopak. 

Otevření terasy pro čtenáře byl váš první počin?
Něco takového se mi vždycky líbilo a jsem rád,

že jsem mohl nápad ihned realizovat. Terasa je
nová věc, ale jsou již první čtenáři, kteří si přijdou
posedět venku, využijí občerstvení, které jim kni-
hovna může nabídnout, a přečtou si časopis.

»Ťuklo vás do nosu« při nástupu do funkce, 
co byste chtěl do knihovny přinést nového?

Napadlo mě zkusit nabídnout možnost půjčo-
vání knih seniorům, kteří jsou upoutáni na lůž-
ko nebo žijí v domově důchodců. Mám předsta-
vu, že by se jednalo o cirkulační soubory knih,
které bychom rozváželi do domovů důchodců 
a domů s pečovatelskou službou. Podle zájmu 
o druh literatury a oblíbené autory připravíme
soubor asi šedesáti knih, který bude seniorům 
k dispozici po dobu jednoho měsíce, potom mů-
žeme nabídku obměnit. 

Připravil jste výstavu vlastních
fotografií, která je k vidění 

v prostorách knihovny. Fotografování je váš koníček?
Spolu s cestováním je to mé největší hobby.

Soubor vystavovaných fotografií je z mých tou-
lek po pobaltských republikách a po polském po-
břeží Baltského moře. Fotografuji již patnáct let.

Na co se mohou návštěvníci knihovny těšit 
v nejbližší budoucnosti?

Knihovna má k dispozici fond asi šesti set
zvukových nosičů v hudebním oddělení, které je
nyní součástí dětského oddělení. Chtěl bych 
v prostoru studovny hudební oddělení oživit,
třeba i s poslechovým místem.

Není tato forma služby již překonaná?
Udržovaný hudební fond se dá využít nejen

pro nabídku poslechu návštěvníkům, ale i pro
tématické poslechové večery pořádané v kni-
hovně, besedy a další akce.

Mimo rozhovor jste řekl, že uvažujete o přestěhová-
ní blíž k Bohumínu, nebo přímo do našeho města...

Jsem městem nadšený, líbí se mi jeho atmo-
sféra i spousta zeleně. Působí na mě důvěrně 
a pohodově. 

Text a foto: František KREJZEK

představujeme
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Jako pravidelný čtenář 
bohumínských městských
novin OKO jsem si, tak jako
je tomu vždy, se zaujetím
pročetl jejich vydání z 18.
června a zaujal mne článek
pana Ivo Štěrby nazvaný »So-
botní procházka«. Nezbývá
mi, než abych s většinou to-
ho, co pan Štěrba ve svém
článku uvádí, souhlasil. Ale
ne se vším. 

Jsem, jak se totiž říká v jed-
nom přísloví, »ta potrefená
husa...«. O co jde? Patřím me-
zi chovatele okrasného ptac-
tva a nelíbí se mi jeho kritika
nově rekonstruované ptačí vo-
liéry v parku Petra Bezruče.
Nevadí mi to, že kritizuje, ale
to, že aniž by znal skutečný
stav v jakém se nachází právě
probíhající rekonstrukce, jed-
nou větou dokáže svou nezna-
lostí zatratit a znehodnotit
práci nás chovatelů okrasného
ptactva a v neposlední řadě 

Proč to zbytečně ukvapené hodnocení?

Foto: František Krejzek

i obrovskou zá-
sluhu vedení
města, které rekonstrukci fi-
nancovalo. Dnes jsou již ve
voliéře vypuštěni ptáci a nikdo
je nemusí promítat na plátno.
Je to tím, že je pletivo v pohle-
du zepředu natřeno černou
barvou a návštěvníkům ani

nepřijde, že tam
nějaké pletivo

vůbec je. Těžko bychom naše
opeřené miláčky přesvědčili,
aby obývali voliéru bez pleti-
va! V neposlední řadě jde nám,
chovatelům, i o jejich bezpeč-
nost, chtěli bychom obnovit 
i ochranné pletivo před samot-

nou voliérou, jak tomu podob-
ně bývá i v ZOO. Brzy tam bu-
dou také informační cedulky 
s uvedením na jaké ptáčky se 
v jednotlivých voliérách díváte.
Můžete se sami přesvědčit, až
půjdete kolem na procházku. 

Ivo ČORBA,
jednatel ČSCHO OP Bohumín

píšete nám

Filmový festival začne sním-
ky Osvícení (po 14.7.) a Soud-
ný den (út 15.7.). Prostředek
týdne bude patřit Hranici smr-
ti (st 16.7.) a kultovnímu sním-
ku Spalovač mrtvol (čt 17.7.).
Hned nato je připraven další
filmový bonbónek. Na ojedi-
nělý kulturní zážitek se mohou
těšit návštěvníci historicky
prvního hororu Kabinet Dr.
Caligariho (pá 18.7.). Film do-
provodí hudbou živá formace
DVA, která s filmem jezdí 
a hraje k němu dobovou hud-
bu filmu přímo na míru. Ná-
vštěvnicky velmi úspěšný sní-
mek Pokoj 1408 (so 19.7.) pak
filmovou část festivalu uzavře.

Připraven je i doprovodný
program k festivalu. V pátek
18. července se mohou návštěv-
níci festivalu těšit na kompo-
novaný pořad Martina Jirouš-
ka, redaktora MF Dnes, o vý-

voji hororu jako filmového
žánru s řadou explicitních u-
kázek, včetně těch nejkontro-
verznějších. Pořad začne v let-
ním kině ve 20.30 hodin a po-
nese název Rozkoš z hrůzy
(Od Caligariho ke kaniba-
lům).

Za pozornost ale stojí určitě
také veřejné čtení z hororo-
vých knih, pro horor v typic-
kém čase - o půlnoci. Čtení na
pódiu letního kina začne v so-
botu 19. července ve 23 hodin.
Návštěvníci si při svíčkách 
a specifickém aranžmá pódia
budou číst horory daleko přes
půlnoc.

Generálním sponzorem ak-
ce je společnost Rockwool, 
a. s. Filmový festival v rámci
klubu KloUB podporuje také
Asociace českých filmových
klubů (AČFK). (kab)

Filmový festival hororu
Katastrofy i nebezpečí všeho druhu se rozpoutají na Filmo-

vém festivalu hororu od pondělí 14. do soboty 19. července 
v letním kině agentury K3 Bohumín. Jednotlivé filmy začnou
vždy ve 21.15 hodin. V případě nepříznivého počasí bude pro-
jekce přesunuta do kina ve Studentské ulici.

Benátská noc s Led Zeppelin
Filmová projekce jedinečného koncertu hudební legen-

dy Led Zeppelin na obřím plátně, ohňová show a taneční
hudba v podání živé kapely TMP z Petřvaldu a Rychvaldu. 

Tak vypadá koncept nového druhu zábavy, který agentura
K3 poprvé v historii představí v Bohumíně pod názvem »Led
Zeppelin na plátně aneb Benátská noc v letním kině«. Konat
se bude v sobotu 26. července od 20 hodin.

»V rámci večera bude k tanci promítnut v letním kině megakon-
cert anglické rockové legendy Led Zeppelin The Song Remains The
Same. Kromě toho program Benátské noci zpestří také ohňová
show formace Dragon Fire či písničky kapely TMP,« řekla vedou-
cí kultury K3 Bohumín Radana Vozňáková. (kab)

Ocenění bylo firmě v těchto
dnech předáno zástupcem fir-
my FINcentrum, která je orga-
nizátorem ocenění. Odborná
porota hodnotila především
zaměstnanecké výhody, firem-
ní kulturu, vzdělávání zaměst-

nanců, odměňování, nábory
nových pracovníků i to, jak
firma ovlivňuje region, ve kte-
rém působí. Oceněné společ-
nosti tímto získaly potvrzení 
o své významné úloze v rámci
regionu. (žel)

ŽDB Group oceněna v soutěži
Zaměstnavatel regionu

Společnost ŽDB Group obdržela další ocenění. Bohumín-
ská firma získala bronzovou medaili v pátém ročníku soutěže
jobpilot.cz Zaměstnavatel regionu Moravskoslezského kraje.
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V dusném počasí, při občasných přeháň-
kách, bojovalo o nejlepší umístění 152
sportovců. Družstva škol soutěžila v krát-
kých bězích na 60 metrů, skoku do dálky,
vrhu koulí a hodu míčkem, v dlouhých bě-
zích na 600, 800 a 1 000 metrů i štafetách
4x60 metrů.

Po organizační stránce dobře připrave-
nou atletickou soutěž nakonec vyhrála hos-
titelská Základní škola na ulici Čs. armády,
která ve svých řadách vychovává úspěšné
atlety. Proto jí právem náležel pohár pro ví-
tězné družstvo. Na druhém místě skončili
sportovci z Gymnázia Františka Živného,

třetí místo získalo družstvo Základní školy

na tř. Dr. E. Beneše.

Soutěže se zúčastnili žáci šesti škol, další-

mi byly škola ve Skřečoni, Pudlově a Masa-

rykova základní škola. Atletický mítink při-

pravila Základní škola na ulici Čs. armády

společně s Domem dětí a mládeže Bohu-

mín a Atletickým klubem Bohumín. 

Text a foto: František KREJZEK

Družstva atletů vede škola na ulici Čs. armády
Atletické závody škol na stadionu Základní školy na ulici Čs. armády byly z původ-

ního termínu 17. června pro nepřízeň počasí přesunuty na 23. června. 

Soutěže se zúčastnilo na osm-
desát dětí z bohumínských a pol-
ských škol. Na vernisáži, která
byla součástí vyhlášení nejlep-
ších autorů, byly k vidění vý-
tvarné práce, poezie i próza,
které děti prvních až devátých
tříd ve třech věkových kategori-
ích do soutěže přihlásily. Drob-

né dárky vítězům, ale i ostat-
ním, kteří se zúčastnili, předá-
vala předsedkyně občanského
sdružení Hraniční meandry Od-
ry Vladislava Hamplová, Kami-
la Smigová z občanského sdru-
žení Maryška, ředitelka Domu
dětí a mládeže Halina Arendá-
šová, zástupkyně odboru škol-

Voda
Andrea Buglová, žákyně 9.C

Masarykovy základní školy
Podívej, jak jemně a tiše pluje.
Vánek ji čechrá
a může plynout dál a dál,
do dálky, do neznáma, 
ven z tohoto světa, někde,
kde každý by život za ni dal, 
nebo� je to dar.
Dar nebes jako déš�.
Každý, kdo má předvídavost, 
vidí prales, džungli a déš�
jak jemně krape, začíná sílit 
a pomalu se mění v bouřku.
Velmi nebezpečný živel, 
který dokáže ničit, ale i pohladit.
Dnes už nejsme nikde v bezpečí, 
ale i nebezpečné věci mohou
a také jsou krásné.
Je jedno, zda déš� pomalu �uká
na okenní tabulky
nebo jen volně stéká, 
smáčí vlasy a pomalu slábne.
Vysvitne sluníčko a ukáže se duha.
V té chvíli jsme svobodní.
Voda tedy není jen dar,
co život nám dává,
je to pocit, díky němuž 
jsme všichni spojeni a sdílíme 
aspoň jednou v životě něco společně.
A za to 

bychom 
měli být...

Soutěž »Světový den vody« vyhodnocena 
ství, kultury a sportu Šárka Drá-
pelová a ředitelka pořádající
školy Dagmar Šostoková.

Přítomní byli příjemně pře-
kvapeni vystoupením pěvecké-
ho souboru Masarykovy základ-
ní školy. Organizátoři připravili
také autorská čtení nejlepších
veršů s obrazovým doprovodem
ze zákoutí meandrů Odry. Jednu
z vítězných básní otiskujeme.

(frk)

Vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže vyhlášené ke Světo-
vému dni vody proběhlo 23. června ve školním klubu Krtek na
Masarykově základní škole.

Autoři nejlepších básní a kreseb ke Světovému dni vody byli oceněni drobnými dárky. Foto: František Krejzek
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Rak říční (Astacus astacus)
Příroda kolem nás - korýši Bohumína (27)

Asi před 20 lety mi vyprávěl pan Piegrzym, že před druhou světovou válkou žili
raci v Bohumíně ve všech potocích i příkopech kolem cest. Vzhledem k silnému
znečištění vod koncem minulého století přežily pouze nevelké populace na Kališo-
ku (1982) a na Gliňoči (1988). Výskyt byl zaznamenán i v Lutyňce (Dolní Lutyně,
1986) a v Mžikovci (Ostrava-Koblov). V roce 2005 bylo uloveno několik raků na 
Vrbické Stružce a 21. září 2007 jsem nalezl jednoho uhynulého raka říčního v pří-
rodní památce Hraniční meandry Odry.

Rak říční se přirozeně vyskytuje přede-
vším v pomaleji tekoucích potocích a říč-
kách. V minulosti byl často chován pro
velmi chutné maso a vysazován na náhrad-
ní lokality do rybníků, zatopených lomů,
pískoven a dalších nádrží. Optimální pod-
mínky nalézá ve vodách s pevným písčito-
kamenitým dnem a jílovitými břehy a s při-
rozeným břehovým porostem, kde mezi
kořeny nachází vhodné úkryty. Plodnost
raka říčního se pohybuje obecně v rozmezí
mezi 80 až 200 kusy vajíček; jedinci po-
hlavně dospívají ve 3. až 4. roce života. Ra-

ci se rozmnožují v podzimních měsících.
Oplodněná samice klade vajíčka na spodní
část zadečku a opatruje je až do jara násle-
dujícího roku, kdy svůj vývoj ukončují. 

Druhým naším původním druhem je rak
kamenáč (Austropotamobium torrentius), ži-
jící pouze vzácně v Čechách. V okolí Kar-
viné žije rak bahenní (Astacus leptodacty-
lus), původem z východní Evropy, jehož
chov má u nás dlouholetou tradici. V po-
sledních letech byly v Česku nalezeny další
dva druhy - rak pruhovaný (Orconectes 
limosus) a rak signální (Pacifastacus lenius-

culus). Tyto americké druhy měly v evrop-
ských vodách nahradit raka říčního v ob-
dobích, kdy jeho populace decimoval tzv.
račí mor, jehož původcem je plíseň Apha-
nomyces astaci. Kvůli akvaristům se ve
střední Evropě začíná šířit ještě rak červe-
ný (Procambarus clarki). V příštích letech
uvidíme, zda rak říční osídlil Odru v Bohu-
míně trvale a zda tam nebyl zavlečen ně-
který z nepůvodních druhů.

Jiří ŠUHAJ

Rak říční žije především v pomaleji tekoucích
potocích a říčkách. Foto: Zdeněk Ďuriš

Mezi služby, které v knihovně prosadili,
patří zavedení internetu pro veřejnost,
dobře fungující pobočky v městských čás-
tech, Malá galerie pro výstavy kreseb a fo-
tografií, Univerzita volného času, naučné 
a vzdělávací programy pro základní a mateř-
ské školy, netradiční akce, jako je Noc s An-
dersenem, pasování na čtenáře a mnoho
dalších. Janu Leparovou jsem požádal o o-
hlédnutí za léty strávenými v bohumínské
knihovně.

Na co nejraději vzpomínáte po těch téměř 
dvaceti letech v knihovně?

Na radostné i krušné chvíle, které jsem
mezi děvčaty a knihami prožila. Nezapome-
nu na mnoho zajímavých lidí, kteří kniho-
vnou prošli, a� už to byli spisovatelé či her-
ci, na lidi z Bohumína, kteří s námi spolu-
pracovali a na výbornou partu spolupra-
covnic. Nezapomenu na povodně v roce
1997, kdy deset tisíc knih vzala voda, ale
vzápětí se objevila jiná vlna - vlna solidarity
ostatních knihoven a lidí z celé republiky,
kteří nám posílali knihy na obnovu fondu.
Paradoxně nám povodeň pomohla v obno-
vě budovy. Město se postaralo o to, že dneš-
ní knihovna je moderní, estetická a napros-
to funkční.

Které aktivity svého působení považujete 
za nejúspěšnější?

Zpočátku to bylo zavedení automatizace
knihovního systému, zavedení internetu do
všech poboček knihovny, obnova knihovny
po povodni. Nemohu nevzpomenout spo-
lupráci na službě E-info po obsahové strán-
ce, připravované akce bohumínských sub-
jektů - Kam v Bohumíně nebo obě databáze
firem, které jsme začali budovat v knihovně
a posléze jsme, doufám že účinně, spolu-
pracovali s informatiky na dnešní podobě,
která je veřejnosti k dispozici na stránkách
města. V této informační činnosti jsme byli
v počátcích průkopníky, určitě minimálně 
v rámci regionu. Hlavně mě těší, jak se po-
dařilo dovést tyto služby díky městským in-
formatikům k tak skvělé podobě a jak jsou
tyto služby využívány nyní. Hlavním naším
cílem však bylo přitáhnout do knihovny co
nejvíce čtenářů. Zlomová byla doba po roce
1989, kdy opadl zájem o knihy, ale postupně
se opět začali vracet. Nejen za knihami, ale 
i za informačními aktivitami - internetem.

Co vše v současnosti knihovna nabízí?
Jsou to vzdělávací programy pro mateř-

ské a základní školy, besedy pro dospělé,
spolupráce s mateřskými centry, s občan-

ským sdružením Maryška, soutěž Webík,
Nepiště do šuplíku a další. Samozřejmě in-
ternet a původní Univerzita volného času
pro seniory, která ve spolupráci s radnicí
přerostla do Univerzity třetího věku. 

Naším trvalým zájmem bylo udělat z kla-
sické knihovny centrum kultury pro celou
rodinu. Věřím, že se nám to povedlo.

■  ■  ■

Knihovna je dneska skutečně službou
pro celou rodinu. A za to patří velké podě-
kování Janě Leparové a celému kolektivu
knihovny. Hodně pracovních úspěchů na
novém pracovišti, Jano!

Text a foto: František KREJZEK

Knihovna je službou pro celou rodinu
Od prvního srpna již v knihovně nebudeme potkávat vlídnou bývalou ředitelku 

Janu Leparovou. Za své nové pracoviště si zvolila Moravskoslezskou vědeckou knihov-
nu v Ostravě. Dlouhých 19 let rozvíjela činnost bohumínské knihovny a s celým 
kolektivem z ní vytvořila nejen místo poznání, ale i centrum zábavy a umění. 



technika, nábytek, mnohé české ženy by
byly překvapené, kolik módních oděvních
značek pochází z Polska. Nelze vynechat
ani tradiční komodity uhlí, koks, železo. 
A Polsko se masivně připravuje na »civili-
zační skok«, jak sami Poláci říkají - Mist-
rovství Evropy ve fotbale v roce 2012 při-
náší gigantické investiční, hospodářské
příležitosti. Sami přece nevybudují stadio-
ny, dálnice, hotely… a Česká republika je
tak blizoučko…
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Mladí v zajetí tvorby stránek

Zleva vítěz Jiří Warmuž, uprostřed druhý Tomáš Porwolík, vpravo třetí
Pavel Fiala. Foto: Vladimír Vyrobik

Při pohledu na čísla si musíme ovšem
představit konkrétní firmy, zboží, služby.
Na české straně dominuje automobilový
průmysl, především to je pochopitelně
Škodovka, ale neztratí se Zetor, ani napří-
klad Škoda Transportation se svými tram-
vajemi, povedl se vstup kapitálu české Ko-
foly, která dnes ovládá významnou část
polského trhu s nesycenými nápoji.

Polsko naproti tomu obsadilo první mís-
to mědí ve všech podobách. Polsko má
největší zásoby měděné rudy v Evropě,
ovšem pozadu nezůstávají ani dodávky
pro automobilový průmysl, známá je bílá

Jako člen ministerské delegace jsem měl
možnost uvědomit si, jak se časy mění.
Ještě nedávno se podklady pro jednání mi-
nistrů hemžily pasážemi o potřebě propo-
jení dálnic české D 47 s polskou A1. Dnes
se tato opožděná civilizační nutnost stává
realitou, pomalu, s obtížemi, s nepříjem-
ným dopadem na občany, ale přece jen…
Neuvědomujeme si to, ale Bohumín se již
zanedlouho stane klíčovým městem čes-
ko-polské spolupráce - bude to jediné
město s dálničním propojením obou států,
vstupní brána do katovické multimiliono-
vé aglomerace. 

Co bude dále? Těžko říci, záležet bude
na vedení města Bohumína, které v disku-
zi s důležitou politickou opozicí naformu-
luje priority pro využití šance »být při
tom«. Bude jistě záležet i (nebo spíše pře-
devším) na podnikatelské lobby, jak se na-
učí pohybovat v nových byznysových reá-
liích.

Rudolf OPATŘIL, Velvyslanectví ČR

Bohumín - město s dálničním propojením států

postřehy

Na konci května se v Praze na okraji Evropského jaderného fóra v Praze setkal na
jednání ministr průmyslu Martin Říman se svým polským protějškem Waldema-
rem Pawlakem. Česko-polské hospodářské vztahy jsou nejlepší v historii, vzájemná
obchodní výměna přesáhla vloni úctyhodných 10 miliard EUR. Pro ilustraci: před
deseti lety to byly necelé 2 miliardy a na startu samostatné existence České republi-
ky pouhopouhých 640 milionů EUR. Málokdo si to uvědomuje, ale po Německu 
a Slovensku je Polsko našim třetím nejdůležitějším obchodním partnerem.

Této soutěže o nejlepší dět-
mi vytvořenou internetovou
stránku, kterou již šestým ro-
kem pořádá společně K3 Bo-
humín - středisko knihovna 
s Domem dětí a mládeže Bo-
humín, se zúčastnilo celkem
deset dětmi vytvořených prací.
Pět nejlepších soutěžících pře-
vzalo ceny, které věnovala do

soutěže firma Poda - poskyto-

vatel internetového připojení.

Celkovým vítězem se stal Ji-

ří Warmuž ze Starého Bohu-

mína, který zaujal nejvíce od-

bornou porotu se svou inter-

netovou prezentací nazvanou

www.podlaharstvidv.wz.cz . 

Vladimír VYROBIK

V úterý 24. června se v Domě dětí a mládeže od 15 hodin
konalo vyhodnocení 6. ročníku soutěže Webík 2008.

Napínavé bylo klání mezi
dětmi, ale zapálené a líté boje
předvedli i dospěláci v katego-
riích elektro a spalováky. Sa-
mozřejmě jsme neochudili ani
amatéry, kteří se utkali ve sla-
lomu a sprintu. Počasí přálo,
diváci se sice courali, ale přesto
jich bylo více než hojně. Všich-
ni jsme si »trsli« v rytmu rádia
Helax, které nám poslalo na
akci dvě krásné dívčiny z Helax
hlídky vybavené nejen jejich
půvaby, ale i potítky a vůněmi
do aut či videohrou napojenou
přímo v jejich vozítku. 

Souboje byly opravdu »na
ostří nože« a bylo úplně jedno,
jestli se jednalo o jízdy dětí ne-

bo dospělých. Své si užili 
i »nasazovači« na trati, kde ne-
byla nouze o drobné kolize v po-
době přejetých nohou nebo
kotrmelců.

Sluší se poděkovat všem,
kteří nám pomohli a přispěli
jak cenami, tak reklamou a ji-
nou podporou potřebnou k to-
mu, aby se taková akce vůbec
mohla konat. Díky patří městu
Bohumínu, ŽDB Group a.s.,
T.I.K.u, městským novinám
Oko, FAB Twardzik Karviná,
RC Rychvald, TORA Tomáš
Rajdus, Radiu HELAX, ZŠ 
a MŠ Skřečoň a Team Savage
cz Bohumín.
Květa a Marek DANIHELOVI

Skřečoňská jízda modelů
První letní sobotu 21. června proběhla ve Skřečoni na hřišti

FIT areál další, už třetí Skřečoňská jízda a závody profíků ka-
tegorie off road automobilových modelů.

Foto: Marek Danihel
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pozvánky

Zahájení se zúčastnila Jana
Pekarová, která byla mile pře-
kvapena rekordní účastí 15
družstev: Bonatransu, Boche-
mie, Bekaertu, ŽDB, AZ FIN,
BM Servisu, Rokwoolu, měst-
ského úřadu, výběru ZŠ, SOU
a OŠ, dvě družstva gymnázia -
učitelé a studenti, dvě druž-
stva z Petřvaldu a družstvo So-
kola Bohumín.

Týmy byly nalosovány do tří
skupin po pěti. Upravená pra-
vidla, časový harmonogram
zápasů, pět volejbalových kur-
tů, zkušení rozhodčí - to vše u-
možnilo odehrát třicet dvou-
setových zápasů v základních
skupinách od 15 do 18.30 ho-
din. Vítězná družstva ze sku-
pin sehrála finálová utkání o 1.
až 3. místo. 

Druzí ze skupin bojovali o 4.
až 6. místo, třetí ze skupin o 7.
až 9. místo. Vyhlášení výsled-
ků proběhlo po 21. hodině.

Vítězem se stalo družstvo
Sokola Bohumín, na druhém
místě skončil tým ŽDB, třetí
příčku vybojovalo družstvo
Petřvaldu »zralí«.

Letošní VI. ročník doznal
několika změn. Finančně tur-
naj zaštítil Školní sportovní
klub Gymnázia F. Živného 
a sponzoři - MěÚ, Vlastík Drá-
pela, Kovovýroba Kocur, Da-
vid Janoš. Sokol Bohumín sní-
žil cenu za pronájem areálu.
Velké díky všem!

Organizaci zajistili kamarádi
Vladimíra Pekary - učitelé
gymnázia, studenti pomáhali
při zápisu výsledků jednotli-

vých zápasů. Hrálo se nejen 
o putovní pohár, ale i o dárko-
vý balík za 1., 2. a 3. místo,
zbývající družstva obdržela lá-
hev šampaňského.

Krásné slunečné počasí při-
lákalo do areálu i diváky a pří-
znivce odbíjené, kteří fandili
jednotlivým týmům, okukova-
li hbité volejbalistky, povzbu-
zovali vedrem a hrou unavené
muže a tiše záviděli starším
hráčům jejich fyzičku a doved-
nost.

Ještě jedenkráte vřelé díky
všem, kteří přispěli finančně, 
a všem, kteří pomáhali zajistit
hladký průběh tohoto spor-
tovního odpoledne.

Šestý ročník je minulostí, a�
žije sedmý ročník!

Drahomíra BAJNAROVÁ

Memoriál Vladimíra Pekary v odbíjené
V areálu Oranžového hřiště Na Kužel-

ně proběhl 10. června již VI. ročník Me-
moriálu Vladimíra Pekary v odbíjené.
Vladimír Pekara byl v letech 1994 až
2003 ředitelem Gymnázia F. Živného 
v Bohumíně. Všichni účastníci si minu-
tou ticha připomněli jeho letošní nedo-
žité šedesátiny.

Nejdříve na závodech »Čokoládová tretra« ve Vítkovicích
zvítězil v kategorii žáků ročník 1995 Martin Perutka v běhu
na 600 m časem 1:42,5 minuty. A přitom se v jeho kategorii
postavilo na startovní čáru 36 závodníků! Ale úplnou bom-
bou se stal výsledek Lukáše Halaje na mistrovství ČR doros-
tenců v Praze.

Lukáš po fantastickém výkonu získal stříbrnou medaili za 2.
místo v běhu na 800 m. Zlepšil svůj osobní rekord o více než čtyři
vteřiny a dosaženým časem 1:55,05 minuty se nominoval na me-
zistátní utkání dorostu Česko - Ma�arsko - Slovensko. To se 
uskuteční 2. července v ma�arském Györu a zde poběží jako re-
prezentant ČR s lvíčkem na prsou. Blahopřejeme nejen jemu, ale
také jeho trenérce Haně Legerské. (zves)

Úspěchy atletů pokračují

Úspěšný Lukáš Halaj se svou trenérkou Hanou Legerskou.
Foto: archiv AK Bohumín

Nabídka fotbalového klubu
Fotbalový klub Bohumín hledá pořadatele mistrovských

utkání. Požadujeme zodpovědný přístup, smysl pro pořádek.
Nabízíme vstup na fotbal zdarma, odměnu 50 korun za každé
utkání. Informace u hlasatelské kabiny, pan Franek. Možná
spolupráce také u mládežnických utkání. FK Bohumín

Prázdninový aerobic
v gymnáziu

Zveme všechny příznivce 
aerobicu na hodinové cvičení,
které bude probíhat za pěkné-
ho počasí venku na hřišti v a-
reálu gymnázia, v případě hor-
šího počasí v tělocvičně. Za-
čátky vždy 19.30 hodin, vstup-
né 30 korun. S sebou si vez-
měte podložku na cvičení 
(a hodně pití).
pondělí 7.7., Gabka, dance
středa 9.7., Gabka, gumy
pondělí 14.7., Gabka, dance
středa 16.7., Gabka, gumy
čtvrtek 17.7., Eva, stepy
pondělí 21.7., Gabka + Eva,
dance
čtvrtek 24.7., Eva, stepy
pondělí 28.7., Gabka, dance
středa 30.7., Gabka, gumy
čtvrtek 31.7., Eva, stepy

Informace na telefonním čís-
le 604 425 461, Niedermeier.

(nie)

Mezinárodní turnaj 
v kopané

Již druhý ročník mezinárod-
ního turnaje příhraničních
měst a obcí v kopané se usku-
teční v sobotu 12. července od
9 hodin na fotbalovém stadio-
nu TJ Slovan Záblatí. Do tur-
naje jsou přihlášena mužstva
FK Bohumín, Orzel Zablocie,
Cukrownik Chybie a samo-
zřejmě domácí TJ Slovan Záb-
latí. Přij�te se podívat a fandit
našim fotbalistům.

Jan GŘÍBEK, 
předseda TJ Slovan Záblatí

Přátelské polétání 
Na Grobli

Letečtí modeláři se sejdou 
v sobotu 12. července ve 14
hodin na »letišti« Na Grobli.
K vidění budou RC modely le-
tadel různých velikostí, poho-
nů i konstrukcí. Letiště najde-
te, když ze silnice od Šunychlu
zabočíte v Nové Vsi vlevo ke
statku. Akci pořádá Model-
klub Orlová. (red)
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Ošetřovatelské oddělení po-
skytuje ošetřovatelskou reha-
bilitační péči pacientům po ú-
razech a operacích, po mozko-
vých příhodách s ochrnutím,
pacientům s chronickými ne-
mocemi (metabolickými, kar-
diovaskulárními, ..), kteří ne-
jsou schopni vykonávat běžné
životní úkony bez cizí pomoci.
Celková kapacita oddělení je
70 lůžek, z tohoto počtu je 20
lůžek vyčleněných pro sociální
pobytové služby. 

Sociální pobytová služba je
určena osobám, které nevyža-
dují ústavní zdravotní péči, ale
vzhledem ke svému zdravotní-
mu stavu nejsou schopny se 
obejít bez pomoci jiné fyzické
osoby a nemohou být proto
propuštěny ze zdravotnického
zařízení ústavní péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc
osobou blízkou nebo zajištěno
poskytování terénních či am-
bulantních sociálních služeb. 

Objednávání pacientů pro-
bíhá na základě telefonické do-
hody s primářem oddělení Eval-
dem Staňkem, tel. 596 096 562
nebo se sociální pracovnicí
Marcelou Mutinovou, tel. 596
096 391. Pacient po příchodu

na oddělení musí mít u sebe
doporučení ošetřujícího lékaře
s rozpisem užívání léků. V rám-
ci kapacitních možností lze pa-
cienta na oddělení umístit 
i krátkodobě. 

Pro imobilní pacienty je zde
zajištěn bezbariérový přístup
do jídelny, výtahu, sociálního
zařízení, na balkón. Pro chvíle
pohody a klidu je k dispozici
společenský kout s televizí,
knihovnou a pro náročnější
klienty šest vybavených nad-
standardních pokojů.

Oddělení chronické geriat-
rie - LDN o kapacitě 25 lůžek
se zaměřuje na pacienty seni-
orského věku s chronickými
chorobami (kardiovaskulární-
mi, metabolickými) nebo ne-
mocemi pohybového ústrojí.
Poskytuje tzv. následnou péči
pro široké spektrum pacientů,
převážně přeložených z akut-
ních oddělení. Rovněž je zde
návaznost na domácí péči, so-
ciální služby a sociální zařízení.

Objednávání pacientů pro-
bíhá na základě telefonické
dohody se sociální pracovnicí
Marcelou Mutinovou, tel. 596
096 391. Pacient po příchodu
na oddělení musí mít u sebe

doporučení ošetřujícího lékaře
s rozpisem užívání léků. 

Také na oddělení je pro imo-
bilní pacienty zajištěn bezbari-
érový přístup na sociální zaří-
zení, do jídelny a rovněž jsou
zde k dispozici tři nadstan-
dardně vybavené pokoje.

V případě nenaplněné kapa-
city lůžek CLS nabízí možnost
i krátkodobé umístění pacien-
ta (např. v případech odjezdu
pečující osoby, rodiny na do-
volenou, v případech nemoci,
rekonstrukci domu...) .

Na odděleních CLS se o pa-
cienty stará tým erudovaných
zdravotníků s bohatými od-
bornými zkušenostmi, lidským
přístupem a takřka v rodin-
ném prostředí. Snahou celého
týmu ošetřujícího personálu je
navrátit seniorům v co největ-

ší míře zdraví a schopnost žít
kvalitní a nezávislý život v rám-
ci jejich možností. Hlavním
dlouhodobým cílem CLS je za-
jistit trvale zkvalitňování po-
skytované zdravotní péče s dů-
razem na »dobro pacienta«.

V rámci zkvalitňování péče
pacientů, vedení nemocnice
nabízí, s ohledem na finanční
situaci seniorů, snížené sazby
za využití nadstandardních
pokojů, které jsou jednotné 
a činí 200 Kč/den z původních
270 Kč/den.

Pokud využijete našich slu-
žeb, budeme vám vděční za ja-
kékoliv připomínky a nápady,
nebo� díky těmto zpětným
vazbám se snažíme co nejlépe
a na nejvyšší úrovni pečovat 
o naše klienty.

Dagmar GATTNAROVÁ

Ošetřovatelské oddělení je vybaveno speciálními polohovacími lůžky.
Foto: Lucie Balcarová

Centrum léčby seniorů (CLS) zahrnuje o-
šetřovatelské oddělení a oddělení chronické
geriatrie - LDN, která v rámci bohumínské
nemocnice zajišťují komplexní péči pro stále
rostoucí populaci seniorů. Poskytuje léčeb-

nou a odbornou ošetřovatelskou péči pacientům, kteří vyža-
dují specifický geriatrický režim. Nedílnou součástí následné
péče je poskytování sociálních služeb s návazností na agentu-
ry domácí péče nebo na zařízení sociální péče.

Představujeme centrum léčby seniorů

Žáci literárně-dramatického oboru
ZUŠ Bohumín uvedli svůj pořad Kavár-
na aneb studie kavárenských týpků pro
studenty gymnázia Bohumín a studen-
ty SOŠ Bohumín.

Literárně dramatický obor se po více než
čtyřicetileté pauze začal na Základní umě-
lecké škole Bohumín opět formovat od ro-
ku 2005. Výuka jmenovaného oboru smě-
řuje k divadelní produkci. Výsledky své
práce žáci pravidelně prezentují na veřej-
nosti. Pořady provádí nejen na domovské
scéně školy, ale také v ostravském klubu
Atlantik. Právě pořady Zatoulané souhlás-
ky, Nazdar Ančo!, Večer poezie Václava

studovanou pohádkou Sněhurka a šest tr-
paslíků uspěli minulý školní rok u diváků 
z řad mateřských škol. Počítá se s reprízami
muzikálové pohádky Krakonošova zahrada,
která měla premiéru 12. června, pro základ-
ní školy a mateřské školky v září a říjnu. 

Literárně dramatický obor pracuje pod
vedením Lenky Čermákové. Její pedagogic-
ká činnost směřuje nejenom k tomu, aby si
žáci osvojili technické dovednosti drama-
tického umění, ale především pak rozvíjeli
svou osobnost, fantazii, smysl pro kolektiv-
ní souhru. Domnívá se, že se takto »otev-
ření« vnějšímu světu snáze prosadí ve svých
budoucích, a nejen uměleckých, profesích.

Lenka ČERMÁKOVÁ

Hraběte, Motýli, Mravenci a Kavárna měly
své premiérové provedení v ostravském
Atlantiku. S jednoaktovkami Motýli a Mra-
venci ze hry Ze života hmyzu bratří Čapků
se mladí herci představili studentům gym-
názia Bohumín již minulý školní rok. Povzbu-
zeni úspěchem produkce si pro letošní škol-
ní rok připravili pořad Kavárna aneb studie
kavárenských týpků koncipovaný jako au-
torské divadlo. Představení je sondou do
lidských charakterů, mapuje panoptikum
lidí, kteří se hypoteticky mohou setkat 
v kavárně. Pořad se hrál 19. června pro stu-
denty SOŠ Bohumín a 20. června pro stu-
denty gymnázia Bohumín. Také ti nejmen-
ší žáci literárně dramatického oboru s na-

Po čtyřicetileté přestávce v ZUŠ opět divadlo



Tak jako Ti z očí zářila 
láska, radost a dobrota,
tak nám budeš scházet 

do konce života.
6. července 

vzpomeneme smutné
2. výročí úmrtí 
našeho drahého 
manžela, tatínka, 

dědečka, švagra a strýce 

pana Jindřicha
LINDENTHALA. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcera s rodinou.

Řekli si 
své ANO 
Jiří Resler z Bohumína a Petra Kuchárová

z Prahy;

Luděk Cyron a Karla Buštová, 

oba z Orlové;

Jaroslav Ščuka a Helena Ferencová, 

oba z Bohumína;

Ivan Horvath a Žaneta Lacková, 

oba z Bohumína. (mat)

Těžce se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

30. června uplynulo 

10 smutných let, kdy

nás navždy opustil náš

milovaný manžel, 

tatínek a dědeček 

pan Leo TOMICA. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

syn a dcera s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí
Tu bolest nezahojí žádný čas,

vrací se stále, zas a zas. 
I ten od hřbitova tichý hlas,

jakoby někdo volal nás.

20. června jsme 

vzpomněli 5. smutné

výročí, kdy nás opustil

náš nejdražší a milovaný

manžel a tatínek 

pan Antonín SPRATEK. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anička 

a dcery Monika a Kateřina.

Noví občánci 
Bohumína

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Vojtěch a Anna Baranovští ● Růžena 

Blejchařová ● Matěj Česlavský ● Vasil

Čonka ● Matěj Dalecký ● Rostislav Dlouhý

● Justyn Foltyn ● Benjamin Fox ● Adriana

Gabčová ● Kateřina Gabčová ● Robin 

Gábor ● Bára Hatlapatková ● Eliška Hollá

● Michaela Horská ● Ondřej Janíček ●

Tomáš Jenčo ● Romana Kalová ● Klára

Klepková ● Kristýna Kótaiová ● Adam

Král ● Alex Krejčí ● Vendula Kroščenová

● Klára Macurová ● Jan Maděryč ● Jiří

Malinovský ● Adam Mihok ● Roman

Mirga ● Amálie Mirgová ● Patrik Molata

● Adéla Mrázková ● Martin Oračko ●

Adéla Rapková ● Kateřina Reková ● Filip

Rotter ● Sofie Rybárová ● Natali 

Sklarčíková ● Daniel Strzondala ● Klára

Szotková ● Kristýna Ellen Sztwiertniová

● Jaroslav Ščuka ● Daniel Šimoňák ● Nina

Šonová ● David Tomášek ● Roman Turko

● Michael Varkoček ● Denis Vicherek.

(mat)

Městu se dařilo v uplynulých letech i fi-
nančně, a proto právě na podzim chystá
sociální demokracie inventuru našeho vo-
lebního programu. 

Protože ale máme splněnou většinu cí-
lů, které jsme před dvěma lety nazvali »50
konkrétních závazků občanům Bohumí-

na«, připravujeme také
dodatek tohoto volebního
programu. To nebývá ob-

vyklé, aby se v průběhu volebního období
nabízely ještě další cíle, ale věříme, že na-
bídka občany opět zaujme. 

I když jsou komunální volby až za dva
roky, mohou nám občané vystavit »polo-
letní vysvědčení« již na podzim ve volbách
krajských a v případě spokojenosti volit
právě ČSSD. Ale mohou v těchto volbách
také vykonat jisté referendum o spokoje-
nosti s vládou ODS v čele s Mirkem Topo-
lánkem. Jestli jste spokojeni se všemi po-
platky, s chystanou privatizací nemocnic 
a zdravotních pojiš�oven a dalšími »skvos-
ty« této vlády, podpoříte právě ODS. 

Tak si na to přemýšlení a správnou podzim-
ní volbu o dovolených dobře odpočiňte.

Petr VÍCHA, MO ČSSD
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Místní organizace ČSSD přeje všem
bohumínským spoluobčanům příjem-
né prožití dovolených a prázdnin.

Na radnici ale prázdniny nebudou. Prá-
vě v průběhu letních měsíců totiž probíhá
mnoho stavebních prací. Opravují se ško-
ly, aby se využilo doby, kdy jsou děti doma.
Okolí bývalého hotelové-
ho domu, dnešní Sluneč-
nice, dozná radikálních
změn také do podzimu letošního roku, 
nebytová část již zmizela. 

Také v našem rozsáhlém bytovém fondu
se rozbíhá většina oprav právě v létě, kdy
jsou pro stavaře nejlepší podmínky. Pokra-
čuje také dostavba nového domu na ná-
městí ve Starém Bohumíně a naplno pro-
pukne komplexní rekonstrukce interního
oddělení v naší nemocnici.

Kromě toho ovládají město v těchto mě-
sících také stavaři dálnice.

No a o prázdninách se samozřejmě ne-
zastaví ani běžná údržba města, úprava ze-
leně, sekání trávy, odvoz odpadů, vydává-
ní pasů a občanských průkazů, výplata so-
ciálních dávek… Zkrátka i o prázdninách
je práce dost.

Odpočiňte si a trochu přemýšlejte 

pol i t ika

Ceník inzerce ve Společenské
kronice:
rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč

s fotem 250,- Kč

Co připravují basketbalisté
na podzim

Oddíl košíkové TJ Bohumín pořádal 21.
června za finanční podpory města Bohu-
mína tradiční turnaj tříčlenných družstev
ve streetbalu. Turnaj probíhal tentokrát
na venkovním hřišti Základní školy na ul.
Čs. armády a byl zároveň náborem mláde-
že pro oddíl košíkové. Zúčastnilo se ho 7
družstev (ve starší kategorii) a 4 družstva
(v mladší kategorii). Nejlépe se umístil
tým BC Orlová (Havlík, Karkoška, Ziem-
binski V.). Z mladých nadějí bylo nejlepší
družstvo »Drogerka Junior«, které ve finá-
le porazilo družstvo »Hřiště Tágo«.

Po dohodě bychom chtěli od září zájem-
ce o basketbal připravovat v basketbalo-
vém kroužku při domě dětí a mládeže.

Děkujeme všem za účast a mladé na-
dšence této hry zveme do basketbalového
kroužku.

Alekos JAKOVIDIS, předseda oddílu

krátce
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Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, 

nikdy neodešel.

�
16. července 

vzpomeneme 

2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jan VANČIŠIN
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Věra s rodinou.

Jen vzpomínky nám zůsta-
ly na roky kdysi š	astné, 

jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné.

13. července 

vzpomeneme nedožité

75. narozeniny 

a 26. června 

tomu bylo 6 let, 

co nás navždy opustil můj manžel 

pan Vladislav VODECKÝ. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jaroslava.

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

nikdy nezapomene.

�
16. července uplyne 

40 let od tragické smrti

pana Rudolfa BIJOKA. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka 

a synové.

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

nikdy nezapomene.

12. července 

vzpomeneme 7. smutné

výročí, kdy nás navždy

opustil náš drahý 

pan Karel JUREČEK. 
Zároveň vzpomeneme 16. srpna jeho 

nedožité 63. narozeniny. S láskou, úctou
a bolestí v srdci stále vzpomínají 
sestry Jiřina a Marta s rodinami. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dotlouklo srdíčko, ztichl
Tvůj hlas, ale vzpomínky

na Tebe dál žijí v nás.

14. července 

vzpomeneme 1. výročí

úmrtí naší drahé 

maminky, babičky,

prababičky a tchyně 

paní Edeltraudy PAVELKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Růžena a Helena 

s rodinami.

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

Láska však smrtí nekončí, 
v srdcích Tě dál budeme mít.

20. 7. vzpomeneme 
1. výročí, kdy nás navždy

opustil náš milovaný
tatínek, manžel, syn,
bratr, strýc a přítel 

pan Stanislav KOCSIS
z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Hanka, synové David, Staník,

Marek, dcery Iveta, Lucie, maminka, 
sourozenci Jana a Lá�a s rodinami.

Co Vám víc, 
maminko, mohu dát, 

než kytici na hrob 
a vzpomínat.

�
8. července 

vzpomeneme 

15. výročí úmrtí 

paní Alžběty MARŠALÍKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná dcera Anna 

s rodinou.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

9. července uplyne 

10 let od doby, kdy 

tragicky zahynula 

paní Eva BERNATÍKOVÁ 
a zároveň vzpomeneme 12. července její

nedožité 47. narozeniny. 
S láskou vzpomínají syn Ondřej 

s rodinou, sestra Iveta, bratr Jenda 
s rodinou, rodiče a babička.

Maminko, 
prázdné zůstane místo mezi námi, 
chybíš nám a nic Tě nenahradí.

Čím déle s námi nejsi, 
tím těžší je vzpomínat 

na všechno krásné s Tebou.
Jak krásné by bylo Ti osobně blahopřát, 
te
 můžeme jen kytičku na hrob Ti dát 
a s bolestí v srdci na Tebe vzpomínat.

�
22. července 

vzpomeneme 

nedožité 

64. narozeniny 

paní Františky

JANDOVÉ. 

S velkou láskou a vděčností 

stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou manžel Josef, 

syn Roman s manželkou, 

dcera Lenka s manželem 

a vnučky Lucka, 

Martinka, Renátka.

Vzpomínky - úmrtí
Kdo Tě znal, 

ten si vzpomene, 
kdo Tě miloval,

nikdy nezapomene.

7. července 

vzpomeneme 

20. smutné výročí 

úmrtí 

pana Arnošta JUCHELKY.

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Danuše 

a synové a vnoučata.

Marie Johnová * 1937, Starý Bohumín

Pavel Čopák * 1967, Bohumín

Vladislav Grabka* 1929, Bohumín-

Skřečoň

Ilona Kypastová * 1933, Bohumín-Záblatí

Ludmila Goszijová * 1937, Bohumín-

Skřečoň

Soňa Roháčová * 1940, Bohumín (mat)

Naposledy 
jsme se rozloučili
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● Půjčky, řešení dluhů 
a exekucí, ✆ 732 474 853.

● Půjčka pro každého za-
městnance, důchodce, OSVČ,
mateřská. Žádné popl. předem.
Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 603 785 142.

● Koupím RD nebo poze-
mek, popř. chatu i v horším
stavu, platba ihned v hotovos-
ti, ✆ 608 370 379.

● Nabídka půjčky bez po-
platků předem. Půjčíme 10 000
Kč, vrátíte 11 628 Kč, půjčíme
20 000 Kč, vrátíte 23 256 Kč,
30 000 Kč - 34 884 Kč, 50 000
Kč - 58 140 Kč. Pokud máte
zájem, volejte 774 828 496.

● Koupím v Boh. a okolí
jakýkoliv byt, rod. dům nebo
pozemek, platba v hotovosti,
pouze od přímého majitele!
Nejsem RK! ✆ 777 299 698.

● Pronajmu byt 1+1, Boh.,
✆ 736 228 883.

● Prodám RD, hosp. bud.,
zahrada 1030 m2 v okolí Bohu-
mína, ✆ 604 169 641.

● Realitní agentura přijme
makléře na vedlejší činnost
nebo přivýdělek, tel.: 604 941
788.

● Hledám dům ke koupi, 
✆ 604 941 788.

● Prodám chatku v Dětma-
rovicích, inž. sítě u pozemku,
✆ 604 941 788.

● Opravím střechu vaší ga-
ráže, ✆ 737 882 382.

● Prodám garáž v Pudlově
u benz. čerpadla a obyt. přívěs,
skládací, ✆ 605 909 161.

● Podnájem bytu 2+1 v RD
s vl. vchodem, nájem + inkaso
dohodou. Bohumín, ✆ 596
013 477.

● Pronajmu garsoniéru
v blízkosti Billy, ✆ 775 314 402.

● Pronajmu byt 3+1 na uli-
ci Čáslavské, ✆ 775 314 402.

● Pronajmu obytný kara-
van u nudistického campu na
ostrově Krk v Chorvatsku, 
✆ 775 314 402.

inzerce krátce

PRODEJ OKEN ŠULEK
PRODEJNA PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Sokolská ul. 100, Bohumín-Záblatí 
(vedle požární zbrojnice)

➤ U zadaných zakázek nad 50 000 Kč bez DPH 
BONUS domácí meteorologická stanice ZDARMA.
➤ U zadaných zakázek nad 100 000 Kč bez DPH 
BONUS demontáž a montáž v ceně, bez zednických úprav.

Tel./fax: 596 035 055, mob.: 731 889 916, 
608 749 431, e-mail vladimirsulek@seznam.cz

● Prodám byt 3+1 na ulici
Čáslavské, po celkové rekon-
strukci, ✆ 775 314 402.

● Přijmu kadeřnici a nehto-
vou modeláž, ✆ 604 603 877 121.

● Prodám byt v os. vlast-
nictví 2+1 s krytou terasou 
v Boh. na nám. T. G. Masary-
ka, po celkové nákladné re-
konst., 66 m2, cihlák, vše no-
vé, ✆ 736 228 883.

● Hledám garáž k pronaj-
mutí nebo i ke koupi. Střed měs-
ta, za rozumnou cenu. Nabíd-
něte na ✆ 603 802 030.

PRODEJ zrnin, krmných
směsí, travních 

a zeleninových semen,
sadbových brambor, 

chemických postřiků, 
hnojiv a jiných produktů

Na ulici Lidické
(mezi Kovošrotem a Bochemií)

DENNĚ OTEVŘENO 
od 7.30 do 16.00 hod.
sobota 8.00 - 11.00 hod.

Tel.: 596 016 011, 
mobil 603 515 279

Bohumínská městská
nemocnice informuje

Ambulance léčby bolesti
dočasně ukončila svůj pro-
voz z důvodu dlouhodobé
pracovní neschopnosti ve-
doucí lékařky Kataríny 
Střelcové. 

Se svými potížemi, bolestivý-
mi stavy se pacienti mohou 
i nadále obracet na naše zdra-
votnické zařízení, kde se jim
jednotlivá oddělení (především
interní a chirurgické oddělení)
a ambulance budou snažit po-
moci a poskytnou všem klien-
tům co nejkvalitnější léčbu tak,
aby cítili úlevu od bolesti, spoko-
jenost a došlo k celkovému zlep-
šení jejich zdravotního stavu. 

V případě, že pacienti budou
nadále vyžadovat konkrétní
specializované služby ambu-
lance léčby bolesti, mohou se
obrátit na tato pracoviště: Fa-
kultní nemocnice Ostrava,
Městská nemocnice Ostrava -
Fifejdy, NsP Orlová - Lutyně.

Dagmar GATTNAROVÁ
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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

Břetislav Langa
Čs. armády 360 
(bývalá Rybena)
Fax: 596 011 989 
Tel.: 608 885 345 

E-mai l :  Bret is lav langa@seznam.cz

PRODEJ A PŘEPRAVA
BETONOVÝCH SMĚSÍ

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

MECHANIZACE A DOPRAVA
Roman G a v e l č í k

n a b í z í  s v é  s l u ž b y :
■ autobusová doprava
■ práce autojeřábů
■ práce vysokozdvižných plošin
■ nákladní přeprava
■ čerpání a likvidace fekálií
■ protlak kanalizace
Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz

tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín

Mobil: 605 506 432

út - čt 9 - 11 13 - 18 hod.
pá 9 - 11 13 - 18 hod.

Prodej a oprava hodinek,
hodin a budíků.

Přejeme příjemné prožití 
letních prázdnin a dovolené

AB veterinární klinika ve spolupráci s firmou
Hill´s Vás zvou na akci pořádanou v průběhu 

celého července: PREVENTIVNÍ VSTUPNÍ 
PROHLÍDKA ŠTĚŇAT A KOŤAT ZDARMA.
Každý majitel obdrží dárkový balíček se 

slevovým kuponem na granule firmy Hill´s.
Více na tel.: 596 012 146 , nebo www.abvet.cz

AB Veterinární klinika AB Veterinární klinika − MVDr. Martin Novák

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Slevy při opakování.
Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce

EMIGA, spol. s r. o. 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

● příprava a provedení technické kontroly
● měření emisí
● pneuservis
● geometrie
● zkušebna brzd a tlumičů

Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz
tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

OPRAVA: V čísle 12 byl předčasně zveřejněn inzerát

internetového obchodu Móda Prostějov. Nabídka v inzerá-

tu je platná až od září a bude v září v Oku potvrzena novým

zveřejněním tohoto inzerátu. Omlouváme se čtenářům 

i firmě Móda Prostějov. (red)

Při nákupu nad 5 000 korun doprava zdarma!
Tel.: 596 013 782, 725 779 927



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 3. do 31. července Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 21. - 25.7. od 9 do 12 hodin PRÁZDNINOVÉ
CESTOVÁNI V KNIHOVNĚ aneb POZNEJME
SVĚT ZA JEDEN TÝDEN, soutěže, malování, vý-
tvarné činnosti a zábavné povídání, dětské oddě-
lení, vstup zdarma:
21.7. AFRIKA. Africká zvířata, tajemství šamanů,
malování černým uhlem, najdi svého hrocha, za
tajemstvím pyramid.
22.7. AMERIKA. Tajemná říše Inků, Coca Cola,
malování totemu, gangsteři, Disneyland.
23.7. ASIE. Království rýže, hrdost samurajů, ro-
boti z Osaki, tajemství čaje, Čínská ze�.
24.7. EVROPA. Po stopách Vikingů, stavíme Eif-
felovu věž, přes Alpy k moři, obrázky z českých
dějin, kuriozity Bohumína.
25.7. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE. Klokaními skoky,
tajemství domorodců, maorské tetování, po sto-
pách bumerangu, hledáme krokodýly.

Pro zvídavé cestovatele, kterým bude v letních
vedrech horko, je během celého týdne připraven
KLIMATIZOVANÝ PROGRAM NA TÉMA AN-
TARKTIDA. Vytvořené práce budou součástí stej-
nojmenné výstavy, která bude nainstalována od
září v Malé galerii knihovny K3 Bohumín.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ do 5.7. Výstava GRAFFITI JAKO UMĚNÍ.
Úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin. 
■ 5.7. v 18 hodin HOSTÉ ODJINUD. Vyvrcholení
červnového projektu Graffiti jako umění. Na akci
bude představeno nové CD V.L.N.A. a videoklip 
k písničce Hej hombré - 18 hodin. Koncert skupiny
Hosté odjinud - 20 hodin.

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.

■ MATEŘSKÉ CENTRUM SLŮNĚ bude otevřeno
v pondělky od 8 do 12 hodin.
■ CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ: Herna je
otevřena i v průběhu prázdninových měsíců ve
zkrácené provozní době (dopoledne 8.30 - 11 ho-
din + úterý 15 - 17 hodin). Doporučujeme infor-
movat se na tel. 604 388 853. K dispozici je v let-

KINO K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 6.7. v 19 hodin ÚHEL POHLEDU. Thriller USA,
přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 13.7. v 19 hodin SEX VE MĚSTĚ. Komedie
USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 20.7. v 19 hodin MONGOL - ČINGISCHÁN. Ka-
zachstán / Německo / Mongolsko / Rusko, histo-
rický, dobrodružný film, přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 26. - 27.7. v 19 hodin U MĚ DOBRÝ. Komedie
ČR, přístupný od 12 let, 70 Kč.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 

■ 4.7. ve 21.15 hodin IRON MAN. Dobrodružný,
thriller USA, 2008, ŠÚ, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 5.7. ve 21.15 hodin ÚHEL POHLEDU. Thriller
USA, příst. od 12 let, 75 Kč.
■ 11.7. ve 21.15 hodin KULIČKY. Česká komedie,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 12.7. ve 21.15 hodin SEX VE MĚSTĚ. Komedie
USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.
TÝDEN FILMOVÉHO HORORU:
■ 14.7. ve 21.15 hodin OSVÍCENÍ. Horor VB, do-
poručená přístupnost od 15 let, 45 Kč.                        
■ 15.7. ve 21.15 hodin SOUDNÝ DEN. Horor VB,
doporučená přístupnost od 15 let, 65 Kč.
■ 16.7. ve 21.15 hodin HRANICE SMRTI. Horor
Francie/Švýcarsko, přístupný od 18 let, 70 Kč.
■ 17.7. ve 21.15 hodin SPALOVAČ MRTVOL. Ho-
ror ČSR, doporučená přístupnost od 15 let, 50 Kč.
■ 18.7. ve 20.30 hodin ROZKOŠ Z HRŮZY (Od Ca-
ligariho ke kanibalům). Komponovaný pořad
Martina Jirouška (redaktora MF Dnes) o vývoji
hororu jako filmového žánru s řadou explicitních
ukázek (včetně těch nejkontroverznějších), letní
kino, 0 Kč.
■ 18.7. ve 21.15 hodin KABINET DR. CALIGARI-
HO. Německý němý film s živým hudebním do-
provodem, úvodní přednáška na téma horor v po-
dání Martina Jirouška, doporučená přístupnost
od 15 let, 55 Kč.
■ 19.7. ve 21.15 hodin POKOJ 1408. Horor USA,
přístupný od 15 let, 65 Kč. 
■ 19.7. od 23 do 01 hodin PŮLNOČNÍ VEŘEJNÉ
ČTENÍ Z KNIH MISTRŮ HORORU. Po skončení
filmu Pokoj 1408, v případě nepříznivého počasí 
v budově kina ve Studentské ulici.
■ 25.7. ve 21.15 hodin SUPRHRDINA. Parodie
USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 26.7. ve 20 hodin NOVÝ DRUH ZÁBAVY: LED
ZEPPELIN NA PLÁTNĚ ANEB BENÁTSKÁ NOC
V LETNÍM KINĚ, 60 Kč. 

ním období i oplocená bezpečná terasa u herny 
a zahrada u centra s venkovním posezením, cach-
tání v bazénku apod.
■ 8.7. CVIČENÍ S HUDBOU PRO TĚHOTNÉ
+ Kojení I - správná technika.
■ 14.7. v 10 hodin informační schůzka O KUR-
ZECH ZNAKOVÉ ŘEČI pro zdravá batolata.
■ 15.7. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ s pomůckami 
+ Strategie pro zvláštní situace. 
■ 16.7. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.
■ 23.7. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK
(telefonické objednávky).
■ 29.7. CVIČENÍ S HUDBOU PRO TĚHOTNÉ
+ Kojení II. - nejčastější problémy. 
■ 30.7. v 9 hodin KOSMETIČKA.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 18. - 22.8. od 9 do 16 hodin PŘÍMĚSTSKÝ TÁ-
BOR. Pro děti od 7 do 15 let, cena tábora 600 Kč.
V ceně je zahrnuto pojištění, obědy v restauraci
Rio Club, návštěvy bowlingu, vstupy do aquapar-
ku, popř. cestovné při celodenním výletu. Počet
účastníků je omezen - rozhoduje datum odevzdání
přihlášky, � Vladimír Vyrobik.

SPORT

■ 12.7. v 9 hodin MEZINÁRODNÍ TURNAJ V KO-
PANÉ. 2. ročník mezinárodního turnaje příhranič-
ních měst a obcí v kopané, fotbalový stadion TJ
Slovan Záblatí.
■ 12.7. ve 14 hodin PŘÁTELSKÉ POLÉTÁNÍ NA
GROBLI. Ukázky rádiem řízených modelů letadel,
letiště Model klubu.
■ 26.7. v 8 hodin KOLEM VODY. Cyklistická akce,
sraz před nádražím ČD Bohumín, délka 30 km, ob-
tížnost lehká. Klub českých turistů TJ ŽD Bohu-
mín, � P. Chromík, ☎ 605 830 561.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA
od 17. června do 31. srpna 

Pondělí - čtvrtek od 6 do 21 hodin,
pátek od 10 do 21 hodin,
soboty, neděle a svátky od 8 do 21 hodin. 
Ve všední dny můžete využít zvýhodněné tříhodi-
nové vstupenky za 70 Kč, další hodina je za 20
Kč. Soboty, neděle a svátky první hodina 80 Kč,
další 30 Kč. *Zlevněné tříhodinové vstupné ve
všední den 45 Kč, další hodina 10 Kč, soboty, ne-
děle a svátky první hodina 50 Kč, další 20 Kč.
*Slevu získají: děti od 3 do 15 let, studenti do 26
let včetně, senioři nad 60 let -  všichni po před-
ložení průkazu a držitelé průkazu ZTP.
Ranní plavání od 6 do 8 hodin za jednotné vstup-
né - dospělí 50 Kč, zlevněné vstupné 40 Kč.



Slunečnici 
už nehyzdí 
stará zástavba

Poslední pohled na mizející

stavbu bývalé tržnice, která

byla donedávna propojena 

s bytovým domem Slunečnice.

Jakmile práce na demolici

skončí, prostor se změní k ne-

poznání. Vyroste tady klidová

zóna s lavičkami, stromy a ke-

ři, fontánkou a tolik potřebný-

mi parkovacími místy. Celkem

jich tady bude sto třicet. (frk)

Jubilanti ve školství
Vedení města se každoročně setkává 

s pracovníky školských zařízení, kteří 
odcházejí do důchodu nebo slaví kulatá
jubilea, počínaje šedesátým pátým výro-
čím. Letos se v zasedacím sále radnice se-
šlo 27 učitelek a bývalých zaměstnanců
základních, mateřských a středních škol,
se kterými hovořila místostarostka Věra
Palková a Pavla Skokanová, vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu. Připra-
veno bylo malé občerstvení a dárkový
balíček. Naše město si zaměstnanců
školství váží a nezapomíná na ně. (frk)
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Sokolovna v novém kabátě 
Hned vedle nové fasády budovy hasičské zbrojnice se oblékla

do nových barev také sokolovna TJ Sokola Záblatí. Ve druhé eta-
pě rekonstrukce byla dokončena výměna oken v celé budově, pro-
vedena oprava fasády a její nový nátěr a vybudovány okapové
chodníky. V srpnu budou práce dokončeny opravou záchodů 
v suterénu. Společně s první etapou, která proběhla v roce 2006,
získala tělovýchovná jednota na generální opravu své sokolovny
celý milion korun z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. (frk)

Škola vychovává také prací
»Vyberte si sami svůj trest, snížený stupeň z chování, nebo týdenní

brigádu na školní zahradě,« nabídla ředitelka Masarykovy školy
skupině žáků, kteří měli za své chování vroubek. Kluci zvolili dru-
hou možnost a během posledního týdne před prázdninami uděla-
li kus práce. Nakonec se k nim přidali i kamarádi, kteří do toho šli
ze solidarity. Škola tedy nevychovává jen hrou, jak pravil Komen-
ský, ale i prací. (red)Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek


