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Zlato a stříbro z mistrovských soutěží

1) Michal Stuchlík (uprostřed na fotografii vlevo) z Atletického klubu Bohumín je mistrem republiky v devítiboji starších žáků. 2) Martin Perutka, 
vicemistr v pětiboji v kategorii mladších žáků s trenérem Karlem Hasníkem. Foto: Hana Legerská

V kategorii starších žáků 
v devítiboji obsadil Michal
Stuchlík (ročník 1993) 1. mís-
to a získal zlatou medaili cel-
kovým součtem bodů 4 970,
čímž překonal oddílový rekord
Ladislava Svobody z loňského
roku. Postupně absolvoval ty-
to disciplíny: běh na 60 metrů,

Zažíváme nádherný medailový úspěch našich mladých atle-
tů na Mistrovství ČR ve vícebojích, které se konalo ve dnech
18. až 20. července ve Staré Boleslavi.

které vznikly na minulých Léto-kruzích,
očistit, přebrousit, namořit nebo vyspra-
vit. Některé totiž popraskaly, když vysy-
chaly. »Sochy chceme darovat do škol, školi-
ček a institucí v Bohumíně. Ještě předtím je ale
musíme uvést do pořádku. Návštěvníci budou
moci řezbáře při práci pozorovat, popřípadě se
jich na postup obnovy zeptat. V závěru festi-
valu podnikneme doslova spanilou jízdu po
městě a sochy rozvezeme,« informovala
předsedkyně občanského sdružení Maryš-
ka Kamila Smigová. 

(Dokončení na str. 7)

Osmý ročník multižánrového festiva-
lu Léto-kruhy proběhne na zahradě
PZKO v Novém Bohumíně (ulice Masa-
rykova) netradičně už počátkem druhé
poloviny prázdnin, od 2. do 8. srpna. 

Osmidenní akce nese podtitul Létodary.
Rozdávat dárky znamená rozdávat radost.
Tím se řídí i bohumínské občanské sdru-
žení Maryška a téma obdarovávání si vy-
bralo i pro svůj letošní festival.

Opět se na něm potkají dřevořezbáři.
Tentokrát ale nikoli proto, aby vytvořili
nové skulptury. Jejich úkolem bude sochy,

Léto-kruhy 2008 budou plné dárků a překvapení

Sochařský plenér na Léto-kruzích 2007.
Foto: František Krejzek

ří i jejich trenérům za přípravu
a rodičům za příznivé zázemí
pro jejich náročnou sportovní
činnost.

A pochlubíme se ještě jed-
nou skutečností. V hale, v te-
rénu a na dráze získali letos
naši závodníci již 7 medailí 
z mistrovství ČR - dvě zlaté,
dvě stříbrné a tři bronzové. 
A to je nebývalá bilance! 

Zdeněk VESELÝ, předseda
Atletického klubu Bohumín

kovým součtem bodů 2 342.
Také Martin překonal vlastní
oddílový rekord. Postupně ab-
solvoval běh na 60 metrů pře-
kážek, hod míčkem, běh na 60
metrů, skok do dálky a běh na
800 metrů. V každé kategorii
startovalo po 16 závodnících.

Oběma závodníkům blaho-
přejeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci nejen naše-
ho atletického klubu, ale i měs-
ta Bohumína. Poděkování pat-

skok do dálky, hod diskem,
skok o tyči, hod oštěpem, běh
na 100 metrů překážek, skok
do výšky, vrh koulí a běh na
1000 metrů. 

V kategorii mladších žáků 
v pětiboji obsadil Martin Pe-
rutka (ročník 1995) 2. místo 
a získal stříbrnou medaili cel-
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Dětské dopravní hřiště
Investiční odbor připravuje

výstavbu dětského dopravní-
ho hřiště BESIP. Bude umístě-
no mezi hotelovým domem 
a Rafinerským lesíkem s využi-
tím stávajícího nefunkčního
skladu lehkých topných olejů.
Výstavba je závislá na dotaci,
o kterou město požádalo pro
rok 2009.

Přehled investičních akcí
Radní se seznámili s přehle-

dem investičních akcí, které
byly dokončeny nebo jsou ve
fázi projekční přípravy. Mezi
zajímavé probíhající akce patří
výstavba bytového domu na
náměstí Svobody ve Starém
Bohumíně, která bude dokon-
čena v dubnu příštího roku.
Celkové náklady dosáhnou ví-
ce než 38 milionů korun. Měs-
to na stavbu získalo dotaci
7,15 milionu korun.

Demolice nebytové části
Slunečnice se chýlí ke konci.
Částka za odstranění budovy

O čem jednala rada města

Do investic letos více než 140 milionů korun
V prvním prázdninovém měsíci jednali na svém 29. zasedá-

ní v pondělí 14. července radní města. Rada města projedná-
vala mimo jiné tyto záležitosti.

bude činit 8,4 milionu korun.
Dalších téměř 16 milionů si
vyžádá úprava tohoto areálu
po skončení demolice. Za tuto
sumu zde vyroste nové parko-
viště a klidová zóna s vodním
prvkem.

S dotací 9,5 milionu korun
probíhá rekonstrukce pavilo-
nu B - interny v areálu Bohu-
mínské městské nemocnice.
Celkové náklady přesáhnou 19
milionů korun.

Také investiční akce a velké
opravy bytového fondu letos
pohltí mnoho milionů korun.
Například domy na Jateční u-
lici čísla 1153 a 1154 budou o-
praveny za 29 milionů korun,
čtyři domy na ulici 9. května si
vyžádají náklady 3,8 milionu
korun nebo výstavba výtahu 
v domě číslo 149 na ulici Jateč-
ní 2,77 milionu korun. Cel-
kem letos město vloží do in-
vestic přes 140 milionů korun,
z toho do oprav bytového fon-
du 72 miliony korun.

Prostory pro sdružení
Hraniční meandry Odry
Občanské sdružení Hranič-

ní meandry Odry získalo v Zá-
kladní škole ve Starém Bohu-
míně prostory pro svou čin-
nost. Jednu třídu budou využí-
vat nejen pro vlastní práci, ale
také na akce pro mládež a veřej-
nost, jako jsou přednášky, pro-
mítání, či zázemí pro přírodo-
vědce, kteří by prováděli v me-
andrech odborné výzkumy. Rad-
ní souhlasili se symbolickým ná-
jemným 100 korun za rok.

Úprava nájemného 
v městských bytech
Bytová komise doporučila 

a rada města schválila úpravu
nájemného v městských by-
tech od 1. ledna 2009. U bytů
první kategorie bude nájemné
za metr čtvereční činit 25,38
korun, u druhé kategorie 23,60
korun. Rovněž výše vyvolávací
ceny u licitovaného nájemné-
ho se od tohoto termínu zvýší
z 24 na 31 korun za metr čtve-
reční. Finanční prostředky

přesahující 13 milionů korun,
které získá město výběrem
vyššího nájemného, poputují
beze zbytku do oprav a údržby
městského bytového fondu.

Nejpozději do konce září 2008
rozešle majetkový odbor ozná-
mení o jednostranném zvýšení
nájemného (podrobnosti na-
jdete v samostatném článku).

Finanční dar k výročí
Poskytnout finanční dar

sportovním nebo společen-
ským organizacím ke kulaté-
mu výročí jejich založení roz-
hodla rada města ve čtyřech
případech. Sboru dobrovol-
ných hasičů Bohumín-Záblatí
u příležitosti 115. výročí zalo-
žení, Sboru dobrovolných ha-
sičů Bohumín-Šunychl u pří-
ležitosti 80. výročí založení,
florbalovému klubu 1. SC Bo-
humín 98 u příležitosti 10. vý-
ročí založení a oddílu kopané
TJ Viktorie Starý Bohumín 
u příležitosti 60. výročí založe-
ní oddílu.

František KREJZEK

Vybrané nájemné jde do oprav domovního fondu. Právě probíhá oprava
domů na třídě Dr. E. Beneše a ulici 9. května. Foto: František Krejzek

Obyvatelé, kteří žijí v měst-
ských bytech, si za bydlení
od příštího roku připlatí.
Radní 14. července schválili
zvýšení cen regulovaného ná-
jemného. Změna se dotkne
asi 3 900 bytů, město přitom
vlastní asi 4,5 tisíc bytů. Roč-
ně město vybere na nájem-
ném okolo 55 milionů korun,
vše jde přitom zpět do oprav
městských bytů. Zvýšením 
nájemného získá město na
rekonstrukce svých domů 
o 13,4 milionu korun více.

»V Bohumíně dlouhodobě vklá-
dáme nejen veškeré vybrané ná-
jemné zpět do oprav městského
domovního fondu a do investic,
které zlepšují jeho technický stav,
ale přidáváme i další vlastní pro-
středky na rekonstrukce našich
domů. Budeme v tom pokračovat
i nadále. Za více vybraných pe-
něz z nájemného tak budeme mo-
ci provést větší množství oprav.

Navíc připravujeme v roce 2010
snížení cen za služby díky centrál-
nímu zásobování teplem. U bytů,
kde se licituje o výši nájemného,
byla v loňském roce průměrná
cena za metr čtvereční přes 40
korun za metr,« řekl k proble-
matice starosta Petr Vícha.

Vybrané nájemné jde do oprav domovního fondu

V Bohumíně se tak od 1. led-
na 2009 zvedne měsíční nájem
u městského bytu první kate-
gorie z 20,49 korun za metr
čtvereční na 25,38 korun. 
U bytu druhé kategorie bude
měsíční nájemné stát namísto
17,58 korun 23,60 korun za

metr čtvereční. U bytu III. ka-
tegorie vzroste nájem z 14,98
korun na 20,49 za metr čtve-
reční. U bytů IV. kategorie, kde
metr čtvereční stojí 12,45 ko-
run, přijde nájemné nově na
18,23 korun. V bytě první ka-
tegorie o rozloze 50 metrů
čtverečních tak vzroste nájem-
né z původních 1 025 korun na
1 269 korun. Město zvedá ná-
jem ve svých bytech o povole-
né maximum pro rok 2009. 

»Zvýšení nájemného se nedot-
kne bytů v domech s pečovatel-
skou službou a bytů, které jsou
postaveny po roce 1993 se státní
dotací. Úpravy nájemného se ne-
budou týkat také bytů, kde mají
lidé sjednáno nájemné smluvně
na základě licitace nájmu a kde
již te� licitované nájemné převy-
šuje částku maximálního nájem-
ného pro rok 2009,« dodala Eva
Drdová, vedoucí majetkového
odboru.

Lucie BALCAROVÁ
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Připravují se prázdninové licitace městských bytů 

I Byt na ulici Okružní
1069, 0+2, číslo bytu 22,

kategorie I., 2. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 56,98 m2,
pro výpočet nájemného 52,23
m2. Prohlídka bytu již pro-

běhla. Licitace se koná 4.8. 
v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1069, 1+2, číslo bytu 60,

kategorie I., 6. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 54,58 m2,

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:

Děti si mohly v testech ověřit své znalosti o jednotlivých kontinentech naší Země.. Foto: František Krejzek

Kolem světa za jeden tý-
den se v knihovně vydaly dě-
ti, které se zapojily do zají-
mavého projektu. Putování
odstartovalo poznáváním
Afriky, v dalších dnech to
byla Amerika, Asie, Evropa
a Austrálie s Oceánií. 

»Děti poznávají svět soutěže-
mi, malováním obrázků, výtvar-
nou činností nebo zábavným po-
vídáním,« uvedl vedoucí kni-
hovny K3 Bohumín Petr Zlá-
mal. »Dnes máme na programu
Ameriku. Dětem například před-
stavíme tajemnou říši Inků nebo
Coca Colu. Společně si osvětlíme
také pojmy totem, gangsteři nebo
Disneyland. Malí návštěvníci
přímo v knihovně malují nejrůz-
nější obrázky - ty nejlepší z nich 
v září vystavíme v naší malé gale-
rii. Dětem se nejvíce líbí vlajky
jednotlivých států daného konti-
nentu. Malují je nejčastěji,« do-
dal Zlámal. (luk)

Toulky světem za pouhopouhý týden

pro výpočet nájemného 49,28
m2. Prohlídka bytu již pro-
běhla. Licitace se koná 4.8. 
v 16 hodin. 

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1160, 0+2, číslo bytu 8, ka-

tegorie I., 5. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 49,19 m2,
pro výpočet nájemného 49,19
m2. Prohlídka bytu již pro-
běhla. Licitace se koná 4.8. 
v 16.30 hodin

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 128,

kategorie I., 7. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 53,53 m2,
pro výpočet nájemného 49,99
m2. Prohlídka bytu 7.8. od
7.30 do 8 hodin. Licitace se
koná 11.8. v 16 hodin.

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

Město Bohumín vás zve k licitaci ob-
jektu pro podnikání číslo 260 v Bohu-
míně-Skřečoni. Licitace proběhne 13.
srpna v 15 hodin na bohumínské radni-
ci, majetkový odbor, číslo dveří B107.

Objekt se nachází na ulici 1. máje, na
hlavním silničním tahu do Karviné, v blíz-
kosti jsou obchody, pošta a jiné služby. Je
to podsklepený, dvoupatrový objekt napo-
jený na elektřinu, vodu a odpady na žum-
pu. Cena dle posledního znaleckého po-
sudku je 1 450 000 korun. Podmínkou je
využití pouze k nebytovým účelům.

Před licitací je nutno uhradit licitační ji-
stotu ve výši 10 % znaleckého posudku

(145 000 korun), předložit občanský prů-
kaz (fyzická osoba) nebo u právnické oso-
by výpis z obchodního rejstříku (úředně o-
věřená kopie). Při účasti na licitačním ří-
zení je dále nutno předložit nabídku kupní
ceny minimálně ve výši znaleckého po-
sudku, včetně způsobu úhrady, nabídku 
úhrady nákladů spojených s prodejem (zna-
lečné, daň z převodu nemovitosti apod.),
nabídku navýšení kupní ceny, jako garan-
ce městu k provedení oprav nebo investic,
která ze podmínek uvedených v zásadách
města Bohumína pro prodej nemovitostí
je vratná. Posledním je podnikatelský zá-
měr, případně kolik lidí bude zaměstnáno.

Licitační jistotu je nutno uhradit před
konáním licitace na účet města č. 6015-
1721638359/0800, VS 1002, vedený u Čes-
ké spořitelny, a. s., Karviná, pobočka Bo-
humín.

Město Bohumín dále prodá objekt
bývalé hasičské zbrojnice ve Skřečoni,
část Nová Ves, na ulici Opletalově.

V blízkosti jsou obchody, restaurace a ji-
né služby. Jedná se o jednopatrový objekt,
ve kterém je garážové stání a společenská
místnost. Je napojen na elektřinu, vodu 
a plyn. Cena dle posledního znaleckého
posudku je 620 000 korun. 

(Pokračování na str. 9)

Prodej tří objektů města vhodných k podnikání
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Oslavy 580. výročí Pudlova se blíží

výročí

Díky obětavé přípravě ře-
ditelky pudlovské školy Jar-
mily Horové se 28. června,
po dlouhých padesáti šesti
letech, uskutečnilo setkání
bývalého učitele Karla Hud-
ce s jeho tehdejšími žáky. 

Neformální přátelské pose-
zení proběhlo především kvůli
dotáčení posledních záběrů
pro film s pracovním názvem
Paměti pudlovské školy. Ama-
térský filmař Petr Baran poří-
dil během této vzpomínkové

akce záběry do snímku, jehož
premiéra se uskuteční 27. září
v rámci oslav 79. výročí vzniku
školy. 

Pro Karla Hudce byla náv-
štěva pudlovské školy vítanou
příležitostí zavzpomínat si. Při
setkání se živě zajímal o životní
osudy svých žáků a tehdejších
kolegů učitelů a kamarádů. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Setkání Karla Hudce s jeho žáky a přáteli v Pudlově

Před pudlovskou školou Karla
Hudce (vlevo) přivítal jeho bývalý
žák Bernard Herian.

Vrbina, V Sadě, Orla, Pustky, Chalupy, Louny, Od Hranic - původní, ale ještě
dnes používané názvy jednotlivých lokalit území Pudlova dávají tušit, kde se nacházejí.
Vrbina zcela jistě poblíž řeky, část Od Hranic asi sousedila s jinou obcí, tedy s Vrbicí. 

Okolí Pudlova bylo v posledních dvou
stoletích dějištěm velkého průmyslového
rozmachu. Po zavedení výrobny mlýn-
ských kamenů, rourovně, rafinérii olejů,
cihelně, rafinérii borové smoly, továrně na
mýdlo a svíčky se v roce 1896 rozšířil prů-
myslový rozvoj také do Pudlova. Z původ-
ně zemědělské osady se během několika
desítek let změnil na obec s firmami leh-
kého i těžkého průmyslu. Spolu s výstav-
bou drátoven začaly vyrůstat v jejím okolí
bytové domy pro zaměstnance. Kolonie
baráků dostala název Maroko. Později 
v Pudlově přibyla olejovna Ostia a che-
mická továrna na výrobu zinkových barev.
Kalorka, jak říkali místní fabrice na zpra-
cování ryb továrníka Kally, byla v provozu
až do devadesátých let minulého století.
Patrný byl i příliv obyvatelstva, který 
v rozmezí let 1890 až 1930 vzrostl ze sedmi
set na více než čtyři tisíce obyvatel. Ve své
době byl Pudlov po Novém Bohumínu nej-
lidnatější obcí z dnešních městských částí. 

První písemnou zmínku o osadě Pudlov
je možné nalézt v listině z 27. října 1428,
která byla vyhotovena v polském městě
Ratiboři.

Z historie se však na území obce docho-
vala jen kaplička sv. Isidora - rolníka z ro-
ku 1902. Vloni uplynulo od její výstavby
půlkulaté výročí 105 let, které si letos 
v Pudlově připomenou spolu s dalšími
mezníky. Také škola, ta zase až příští rok,
oslaví 80. výročí založení. Letos však hlav-
ní jubileum připadá na 580. výročí prav-
děpodobného založení (první listinné
zmínky) dnešní městské části Bohumína
Pudlova.

Pudlov měl dlouhá léta i svůj převoz
přes Odru. Býval v místě, kde dnes stojí

21. července byla ředitelka základní ško-
ly v Pudlově Jarmila Horová pozvána do
Loun v Čechách. Po rozsáhlé rekonstrukci
zde totiž otvírali ulici se jménem Pudlov-
ská. Svůj název dostala v roce 1947, kdy
byla přejmenována z původní ulice Spoři-
lov. Lounští v roce 1946 přivezli do Pudlo-
va poválečnou pomoc půl milionu tehdej-
ších korun a novou motorovou hasičskou
stříkačku. Vzájemné přátelství a návštěvy
pokračovaly ještě několik let poté. Letos
se partnerství Pudlova a Loun znovu ob-
novilo. Pudlovští pozvali zástupce Loun
na oslavy výročí Pudlova, lounští zase na
znovuzprovoznění Pudlovské ulice. 

■ ■ ■

Pár zápisů z obecních kronik:
23.11.1946 - návštěva lounských železničá-

řů, kteří byli u křtu Tomáše Mitrengy, »…je-
muž odevzdali dar 13 000,- Kč, několik výbavi-
ček a mnoho dárků lounských obchodníků«.

Únor 1947 - »Také pudlovští nezapomínají
na svou ochranitelku Louny - posílají loun-
ským školám první vagón uhlí 200q z dobro-
volné směny.«

Antošovická lávka. Také ta by mohla sla-
vit výročí. Loni tomu bylo šedesát let, kdy
padlo rozhodnutí o výstavbě železné kon-
strukce pro plynové potrubí. Na základě
požadavků místních občanů byla kon-
strukce upravena tak, aby zde vznikla láv-
ka pro pěší. Od jejího postavení ji však ně-
kolikrát poškodily povodně. Konec zname-
nal rok 1997, kdy ji strhla tisíciletá voda.
Po třech let, od roku 2000, zde stojí nová,
více než padesátitunová lávka pro pěší.

Oslavy výročí budou v Pudlově probíhat
27. září v Základní škole T. G. Masaryka.
Bude zde otevřena výstava o historii, do-
plněna dobovými předměty, které zapůjči-
li starousedlíci, bude možno nahlédnout
do školní i obecní kroniky, nostalgii uply-
nulých staletí umocní dobové fotografie 
a dokumenty. Dějištěm oslav bude také
restaurace U Kanárků.

František KREJZEK

Letos se Pudlovská ulice v Lounech dočkala
rekonstrukce za více než 3 miliony korun.
Slavnostního otevření se zúčastnila ředitelka
pudlovské základní školy Jarmila Horová - na
snímku se starostou Loun Janem Kernerem.

Foto: Květa Tošnerová
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»Policisté využili oprávnění a vykázali z by-
tu 52letého násilníka na Fügnerově ulic v Bo-
humíně. Muž 7. července večer fyzicky napadl
svou padesátiletou družku, kterou povalil na
zem. Obkročmo ji zaklekl a začal škrtit. Ženu
několikrát udeřil do hlavy, a nešetřil výhrůž-
kami, že ji zabije. Napadená byla ošetřena 
s následnou hospitalizací. Proti muži bylo za-
hájeno trestní stíhání pro trestné činy ublížení
na zdraví a násilí proti skupině obyvatelů 
a proti jednotlivci«. Tolik zpráva z policejní-
ho servisu PČR Karviná.

O problematice domácího násilí a sta-
tutu vykázání z bytu hovořím s Marti-
nou Oláhovou ze sociálního odboru.
Je u policejního zákroku při domácím násilí
přítomen také zástupce radnice?

Problematikou domácího násilí v rodině
se na sociálním odboru zabývají pracovní-
ci úseku sociálně právní ochrany dětí. 
V některých případech jeho přítomnosti
bylo potřeba, ale ve většině případů nám
policie událost oznamuje na pohotovostní
telefon následně poté, co již situaci vyřeši-
la. Vždy se jedná o událost, u které bylo
přítomno nezletilé dítě. Sociální pracov-
ník šetřením v rodině zjistí, zda je péče 
o dítě zajištěna. Pokud je matka po zraně-
ní odvezena do nemocnice a v domácnosti
zůstanou děti samotné, pak je naší povin-
ností postarat se o jejich dočasnou péči,
například převezením k příbuzným.
Kdo může policii na násilníka zavolat 
a ve kterých případech?

Dost často jsou to sousedé, kteří slyší 
z bytu průběh konfliktu, jindy samotná
napadená žena, která incident nahlásí.
Zavolat policii by měl každý, kdo si myslí,
že se za zdmi sousedního bytu děje něco

násilného. Policie pak sama vyhodnotí
podle kritérií, zda šlo o domácí násilí, ne-
bo jen o některé jeho prvky. Nemusí při
tom vůbec dojít k fyzickému napadení.
Stačí, když násilník vulgárně ženu uráží 
a vyhrožuje. Oznámení v takových přípa-
dech není nikdy zbytečné.
Jaká omezení může příslušný orgán státní
správy násilníkovi uložit?

Policie má právo násilníka vykázat z by-
tu na deset dnů. Napadená osoba může
podat u okresního soudu návrh na před-
běžné opatření, kterým bude vykázání
prodlouženo na dobu jednoho měsíce a to
může být prodlužováno až do jednoho ro-
ku. Soud může specifikovat dokonce i vzdá-
lenost od domu, kterou nesmí násilník
překročit, nebo stanovit zákaz styku s na-
padenou osobou.
Je v našem městě více podobných případů,
který se odehrál 7. července?

V loňském roce došlo ke čtyřem vykázá-
ním z bytu a šesti oznámením s prvky do-
mácího násilí, v letošním bylo již jedenáct
oznámení a dvě vykázání z bytu. Vždy se
jednalo o případy, u kterých byly přítomny
nezletilé děti. (Pozn. redakce: podle Policie
ČR byla nařízena další dvě vykázání z bytu
bez přítomnosti dětí.)

Sledujete po incidentu rodinu ještě nějakou
dobu?

S oběma partnery provedeme pohovor 
a situaci v rodině zmapujeme. Následně
přistupujeme podle potřeby k dalším kro-
kům. Někdy je potřeba hovořit s dětmi,
doporučit odborné poradenství, pomoci

při úpravě poměrů k nezletilým dětem. 
V některých případech je rodina dlouho-
době ve sledování a je ověřováno, zda se 
v rodině násilí neopakuje.

Má nařízení o vykázání z bytu dlouhodobě
kladné účinky?

V mnoha případech si násilník dává
větší pozor, násilí se již obvykle nestupňu-
je. Jedná se o dva typy rodin. V prvním
případě jsou to rodiny, kdy násilný inci-
dent je vyvrcholením dlouhodobých sporů
a partnerský vztah je ukončen například
rozvodem. Ve druhém případě se jedná 
o rodiny »italského typu«, manželé se po-
hádají a po krátké době se opět »usmiřu-
jí«. A tak se vztahy neustále střídají. 

Jakou radu byste dala ženám, které domácí
násilí v rodině již zažily?

Žena by měla mít svůj bezpečnostní
plán, který obsahuje tři základní body.
První zásadou je únik do míst, odkud je
možno přivolat pomoc nebo opustit byt.
Nejlépe couvat do předsíně ke vstupním
dveřím. Rozhodně ne do kuchyně, kde by
mohl násilník použít v afektu nože, niko-
liv do míst, odkud není úniku - koupelna.
Vhodné je být hlučná, aby sousedé slyšeli,
že se něco děje. Druhou zásadou je mít
domluveno se sousedy znamení, že mají
volat policii, například klepání na radiá-
tor. Třetím bodem plánu je nařídit dětem,
aby matku v žádném případě nechránily.
Jejich úkolem je zůstat v bezpečí a pokud
je to možné, aby ihned uvědomily sousedy
či policii.

František KREJZEK

Brutálního partnera lze vykázat z bytu
Rozhovor s Martinou Oláhovou na téma domácí násilí

■ V posledním období byli
strážníci poměrně úspěšní při
odhalování tvůrců černých sklá-
dek. Objevily se na nich ko-
berce, nábytek, kusy starého
auta, pneumatiky, ale i staré
zboží obchodníků. Celkem stráž-
níci potrestali šest přestupců.
■ Strážníci zadrželi 12.6. ve
Starém Bohumíně dva pacha-
tele, kteří kradli rozpěrné tyče
ze stavby obytných domů. Dva-
náct odcizených tyčí našli v za-
hradě jednoho z pachatelů.
■ Díky oznámení všímavých
občanů strážníci zajistili dva
nezletilé mladíky, kteří 24.6.
čmárali na fasádu domu č. 690
na ul. Čs. armády tlustými fixy. 

Volejte městskou policii: ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie

■ Večer 26.6. hlídka zadržela
dva romské spoluobčany, kteří
u benzínové pumpy ve Vrbici
odcizili z odstaveného návěsu
disk s pneumatikou. Pneuma-
tiku zničili, protože chtěli ko-
vový disk odevzdat do sběr-
ných surovin.

držela další dvojici mužů, kteří
z demolice části bývalého ho-
telového domu odváželi kovo-
vý materiál.
■ Horské kolo, které bylo odci-
zeno v noci 11.7. od restaurace
Bonver, nalezli strážníci u res-
taurace Apolo. Tam také zajis-

vou linku, takže k dokonání
pokusu již nedošlo.
■ Kuriózní, avšak velmi nebez-
pečný kousek předvedl opilý
muž oděný pouze ve slipech,
který se 13.7. ve 3 ráno hnal
dálnicí do Bohumína v proti-
směru. Poškozené vozidlo,
které řídil, strážníci zastavili
na Ostravské ulici v Pudlově. 
■ U Kališova jezera v Šunych-
lu zadrželi 15.7. strážníci hned
dvě trojice pytláků. Jedna sku-
pinka byla z Ostravy, druhou
tvořili polští občané. S po-
dezřením na trestný čin bylo
vše postoupeno Policií ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie 

■ Od třetí hodiny ráno 8.7.
měli strážníci napilno. Zadrže-
li jednoho z dvojice mužů 
z Českého Těšína, kteří u ga-
ráží pod skřečoňským mostem
kradli naftu z kamionu. Večer
pak hlídka díky oznámení za-

tili dva mladé muže podezřelé
z jeho odcizení.
■ Pokus o sebevraždu překazili
strážníci o den později, když
muži pořezanému na zápěs-
tích přivolali rychlou záchran-
ku. Oznamovatel použil tísňo-
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Osm stříbrných smrků již
rezavých nebo úplně opada-
ných nechalo město v polo-
vině července vykácet a spá-
lit. Sedm jich bylo kůrovcem
napadeno na sídlišti na Ne-
rudově ulici a jeden ve dvoře
vedle finančního úřadu na
ulici Studentské.

V případě napadení stromu
kůrovcem není na co čekat.
Čím déle se napadený strom
nechá na stanovišti, tím je vět-
ší nebezpečí úhynu dalších
stromů. Brouk - lýkožrout je
schopen v našich podmínkách
zplodit tři generace za sezonu.
Dospělci, brouci asi půl centi-
metru dlouzí, se rozlétají na
další jehličnaté stromy, tam
pokračují ve svém vývoji (va-
jíčka, larvy, kukly, dospělci),
přičemž pořád žerou lýkovou
vrstvu pod kůrou smrků
(všechna tři stadia). Napadení
se na stromech projevuje ba-
revnými změnami na jehličí,
postupným úplným opadem 
a uschnutím stromu. Ten je
ovšem stále plný brouků, kteří
chtějí vyletět a kolonizovat
další stromy. A že jsou to zrov-
na smrky stříbrné, které u nás

podléhají, má také své vysvět-
lení. Nejsou dobře adaptované
na naše teplé a suché počasí.
Jsou doma v mnohem vyšších
nadmořských výškách, než je

Bohumín. K jejich oslabení
přispěla také dvě po sobě
jdoucí suchá a teplá léta.

Stromy mají vlastní mecha-
nizmus obrany. Když se do ků-

ry zavrtává brouk, strom v na-
vrtaném místě vylučuje prys-
kyřici, ve které se brouk utopí.
Tedy za normálních okolností,
je-li je strom v dobré kondici 
a nálet brouků není tak inten-
zivní jako letos. Brouci si sami
intuitivně vybírají oslabené
stromy. Jde o složitý mechaniz-
mus, kdy strom vydává do 
ovzduší aromatické látky a na-
opak. Ty signalizují kůrovcům
oslabenou obrannou barieru
stromu. Brouci nejenom že lá-
kají opačné pohlaví ke spáře-
ní, ale předávají si informace 
v tom smyslu, že je snadná
cesta. 

Lesy České republiky dávají
od začátku vegetační sezony
varovná upozornění o kala-
mitním výskytu kůrovce, mi-
mo jiné i v lesích severní Mo-
ravy. Odsud přelétají kůrovci 
i na nelesní pozemky. 

Ve městě proto musíme u-
dělat vše pro to, aby se nám
tento kalamitní škůdce nešířil
dál. Dva největší stromy na
náměstí jsou také smrky pich-
lavé. Zatím se jeví v dobré
kondici.

�ubica JAROŇOVÁ,
odbor životního prostředí a služeb

Pod kůrou stromu jsou vajíčka, larvy i dospělci kůrovce, kteří strom
zcela zničí. Foto: Lucie Balcarová

Nebezpečný kůrovec ničí smrky ve městě

Strom zasažený bleskem musel pryč
Ve vichru a bouřce v noci 25. června udeřil blesk do lípy srdčité v parku Petra Bezruče. 

Strom měl obvod kmene 120 cm, výšku asi 20 a průměr koruny asi 8 metrů.

Po zásahu blesku se na kmeni z velké části
spodní třetiny a nahoře v koruně asi na čtvrtině
délky odtrhla kůra, ve spodní části kmene došlo
k poškození i do hloubky dřeva. S žádostí o radu
se obrátila �ubica Jaroňová z odboru životního
prostředí a služeb na Agenturu ochrany přírody
a krajiny ČR v Ostravě. Na otázku, zda strom
má ještě šanci na další bezpečnou existenci a za
jakou cenu, nebo by ho bylo lepší pokácet a ne-
čekat, až začne sesychat a ohrožovat ostatní
stromy a památník poblíž (zrovna ten centrální
a největší v parku), odpověděla Eva Mračanská
z této agentury: »Vzhledem k umístění stromu
(mohl by pádem poškodit památník i ohrozit kolem-
jdoucí), stupni jeho poškození a nejistotě úspěchu při
vyléčení stromu doporučuji strom skácet.«

Ve vichru spadl té noci také jeden klen na ruš-
né komunikaci ulice Štefánikově naproti evan-
gelického kostela. Stáhl s sebou, kromě několika
větví dalších stromů, tři sloupy veřejného osvět-
lení. Strom měl uhnilé kořeny, na kmeni nebylo
nic moc patrno. (red)Foto: �ubica Jaroňová

aktuálně

Rozšířeno časově 
omezené parkování 

Na jednu hodinu, respekti-
ve na dvě, bude od srpna časo-
vě omezeno stání na dalších
parkovištích v centru města.
Změna je před radnicí na Ma-
sarykově ulici po obou stra-
nách silnice, v prostoru před
drogerií Na Schodech a u části
parkoviště před Policií ČR na
náměstí Adama Mickiewicze.
U posledního z nich bude par-
kovací doba dvouhodinová. Par-
kovací hodiny, které jsou za
oknem zaparkovaného vozidla
nezbytné, mohou řidiči koupit
v trafikách v nádražní hale,
před ní a na Studentské ulici 
a v knihkupectví na třídě Dr.
E. Beneše. Také v informač-
ním centru v budově radnice
vám parkovací hodiny prodají,
do konce září i v sobotu od 
9 do 13 hodin. (frk)



7a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Jaké úkoly má bezpečnostní 
komise při radě města, jíž jste
předsedou?

Hlavním cílem komise je bez-
pečnost občanů ve městě z hle-
diska kriminality, ale nevyhý-
báme se ani řešení dopravních
problémů. Projednáváme stav
kriminality ve městě, opakují-
cí se delikty a možnosti, jak
jim zabránit.

Ve městě dobře funguje pro-
gram Prevence kriminality,
který si každý rok dává nové
téma. Je zaměřen především
na děti a mládež a nabízí mož-
nosti zajímavého využití vol-
ného času, především sport.

V loňském roce došlo na území
města k několika smrtelným 
dopravním nehodám. Myslíte si,
že komise bezpečnosti může 
u tohoto problému nějak pomoci?

Loňský rok byl v tomto o-
hledu zvláš� nepříznivý. I když
se dopravní bezpečností zabý-

váme, konečné řešení mají 
v rukou odborníci detailně o-
beznámeni se složitými před-
pisy na povolování přechodů
pro chodce, světelných sema-
forů, parkoviš� a podobně. To
jsou pouze podmínky pro zlep-
šení situace. Hlavními viníky
těchto nehod
jsou nepřimě-
řená rychlost,
nedodržování dopravních před-
pisů, netolerantnost. V tomto
směru negativně vnímám sna-
hu některých poslanců Parla-
mentu ČR o zrušení oprávně-
ní městské policie měřit rych-
lost na území své obce.
Co by, podle vašeho názoru, 
přispělo ke zvýšení bezpečnosti 
ve městě?

Důležitá je prevence. Ale ta-
ké rychlá a přiměřená represe
je jistě účinnou zbraní v boji za
bezpečnost, pořádek a klid ve
městě. Podle mne však chybí
patřičná opora zakotvená v zá-

konech České republiky. Krá-
dežemi tašky v obchodě či kola
ze sklepa jsou postiženy stovky
občanů ve městě. To jsou pod-
le zákona přestupky a dopouš-
tějí se jich většinou recidivisté,
kteří se takřka v pravidelných
intervalech vracejí z věznic 
a opakují krádeže. Zajiš�ují si
tak peníze na alkohol či drogy.
Vy jste jeden z mála zastupitelů,
kteří většinu záležitostí projedná-
vaných na zastupitelstva města
komentuje, připomínkuje 
a dotazuje se na detaily...

Jako zástup-
ce KSČM se
snažím prosa-

zovat a obhajovat náš regio-
nální program vypracovaný na
toto volební období. Když ně-
čemu nerozumím, tak se ze-
ptám, abych mohl s čistým
svědomím odpovědět na kon-
krétní časté dotazy svých spo-
luobčanů, kteří sledují naše
jednání v kabelové televizi. Od
mala jsem byl zvídavý a nebál
jsem se říci svůj názor.
Pro mnohé je sport relaxací, 
co znamená pro vás?

Sport má i další funkce. Je to
možnost, jak se udržet v dobré
kondici, zvláště když se důcho-

Sport pomáhá překonávat problémy
Na slovíčko se zastupitelem Arnoštem Suchým

Arnošt Suchý pracuje v zastupitelstvu města již páté volební
období. Dlouhá léta byl předsedou komise sportu. Nyní před-
sedá nově vzniklé bezpečnostní komisi. Rád se toulá přírodou
pěšky i na kole nebo experimentuje v kuchyni. Je mnohoná-
sobným dárcem krve. Všestranně sportuje, nejraději má pla-
vání a odbíjenou. Zajímá se o hezké a zajímavé věci. 

dový věk neustále zvyšuje.
Sport upevňuje zdraví, napl-
ňuje radostí při úspěchu a na-
učí prohrávat a nevzdávat se.

Když běžím dlouhou tra�, po-
slouchám jen své srdce, sladím
s ním rytmus dýchání i kroků
a přestávám myslet na zdražo-
vání, špatné zákony, sociální
nejistoty, špínu ve vysoké poli-
tice i osobní problémy

Mým nejlepším letošním
sportovním zážitkem byl sjezd
dvou alpských řek na dvou-
místné lodi se synem Erne-
stem u kormidla.

Připravil 
František KREJZEK

rozhovor

Léto-kruhy 2008 budou plné dárků a překvapení
(Dokončení ze str. 1)
»V duchu ›dělejme radost sobě i druhým‹ se

ponesou celé Létodary. Dárky i dárečky budou
vznikat ve tvůrčích dílnách a radovat se budeme
při každé příležitosti, kterých bude, věřím, na
festivalu dostatek,« dodala Kamila Smigová.

V programu osmidenní multižánrové
akce dostanou prostor nejrůznější dopro-
vodné akce. (Přehled najdete na následu-
jící straně.)

Jednu z doprovodných akcí připravuje
Maryška na pátek 8. srpna v 17 hodin. Ak-
téři festivalu, hosté i návštěvníci se potka-
jí na starém hraničním mostě ve Starém
Bohumíně, který spojuje český Bohumín 
a polské Chałupki. »Na mostě chceme vy-
tvořit galerii pod širým nebem. Vystavíme tady
sochy vzniklé na minulých léto-kružních ple-
nérech, obrazy i další výtvarné počiny. Vytvo-
říme si tak stylový bohumínský Karlův most

nad Odrou. Bohumín něco takového snad ješ-
tě nikdy nezažil,« prozradila předsedkyně
Maryšky Kamila Smigová. 

Ve Starém Bohumíně 8. ročník Léto-
kruhů rovněž skončí. Stane se tak v sobo-
tu 9. srpna odpoledne, kdy se na náměstí
Svobody sejdou nejen místní občané, aby
se společně pobavili na akci Rozmarné lé-
to. Jejím prostřednictvím si chtějí starobo-
humínští připomenout letošní 35. výročí
ukončení fungování plovárny. Akci orga-
nizuje občanské sdružení Přátel bohumín-
ské historie s podporou Maryšky. »Na ak-
ci, při které nebude chybět pohodová muzika,
střípky z historie plovárny nebo soutěže, Sta-
robohumíňákům předáme jednu ze soch,
Mořského šaška. Slavnostně tady Léto-kruhy
2008 rovněž zakončíme,« dodala Kamila
Smigová. 

Generálním partnerem festivalu Léto-
kruhy 2008 je město Bohumín, které

osmidenní multižánrovou akci podporuje
finančně. Dalšími partnery festivalu jsou
bohumínská společnost Bochemie, občan-
ské sdružení Bart a reklamní agentura Va-
nesta. Mediálním partnerem Léto-kruhů
je bohumínské videostudio TV Marko. 

Lukáš KANIA

Loňská  dílnička. Foto: František Krejzek
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Program festivalu
Léto-kruhy 2008

Letošní léto-kruhy se
konají v centru města -
na zahradě PZKO na
Masarykově ulici v No-

vém Bohumíně. V sobo-
tu 2. a neděli 3. srpna dopoledne 
a odpoledne probíhá v areálu Léto-
kruhů tvůrčí dílna Duhových bo-
jovníků.

Sobota 2. srpna 
14.30 hodin setkání aktérů na 
zahradě PZKO v Nové Bohumíně
15 - 18 hodin Keramická dílna - Bart
15 hodin Dřevěné Létodary - obnova
a oprava soch z minulých plenérů
19 hodin Country večer - oficiální 
zahájení festivalu.
Neděle 3. srpna 
15 - 18 hodin Smaltovací dílna - Bart
15 hodin Dřevěné Létodary - obnova
a oprava soch z minulých plenérů
15 hodin Čtení na soutoku - setkání
přátel autorské prózy a poezie.
Pondělí 4. srpna 
15 - 18 hodin Drátkovaná kouzla -
Bart
15 hodin Dřevěné Létodary - obnova
a oprava soch z minulých plenérů.
Úterý 5. srpna 
15 - 18 hodin Malovaná trika - Bart
15 hodin Dřevěné Létodary - obnova
a oprava soch z minulých plenérů.
Středa 6. srpna 
15 - 18 hodin Lampiónová dílna - Bart
15 hodin Dřevěné Létodary - obnova
a oprava soch z minulých plenérů.
Čtvrtek 7. srpna 
15 hodin Dřevěné Létodary - obnova
a oprava soch z minulých plenérů
16 hodin Léto-kružní piknik aneb 
instalace Kříže řezbáře Jaroslava Thé-
ra v magickém lesíku na Tovární ulici
(za areálem Bochemie) .
Pátek 8. srpna 
15 - 18 hodin Dílny ve finále, 
dokončovací práce
19 hodin Hosté odjinud - hip hopová
hudba.
Sobota 9. srpna 
odpoledne Rozloučení s Létodary 
aneb Rozmarné léto. Starý Bohumín
- náměstí, organizuje sdružení Přátel
bohumínské historie.

Maryška připravuje řadu překvape-
ní, více na www.maryska.cz, informa-
ce Kamila Smigová, tel.: 606 847 612,
e-mail: info@maryska.cz. (red)

čárky, dovolené, auta nebo finanční služby.
Naší snahou je ale osobní kontakt. Získá-
váme tím ucelenější informace o problému,
mnohdy záleží na detailu, který klient ne-
postřehne. Chceme raději smlouvy vidět,
reklamované zboží posoudit a doporučit

zbožíznalce. Kolikrát
nám do telefonu lidé
neřeknou všechno.

Příklad - pán si zaplatil dvě stě tisíc za 
apartmán na Kanárských ostrovech a šest
let tam vůbec nejel. Chtěl odstoupit od
smlouvy. Do telefonu nám ale neřekl, že
smlouva je v angličtině, které moc nerozu-
měl. Když přišel osobně se smlouvou, zjis-
tili jsme na jejím konci drobnou poznámku,
že se řídí španělskými zákony. Situace se
tím zcela změnila.

Vyreklamovali jsme biolampu od firmy
Zepter, ze které dostal klient kožní plíseň.

Zákaznice koupila kabát, který jí byl na-
bízen jako kožené zboží. Jak se ukázalo,
byl to falzifikát. Prodejce byl agresivní, ne-
byl ochoten s námi jednat. Věc nakonec
řešila Česká obchodní inspekce ve správ-
ním řízení a s finančním postihem.

Časté jsou nákupy zboží na předváděcích
akcích, různé pánve nebo deky za patnáct
tisíc, zázračné skleničky za dvacet tisíc.

Bohužel jsou i takoví klienti, kteří toho
začínají zneužívat. Koupí si bačkory na 
vietnamské tržnici za devadesát korun 
a chtějí je po třech měsících vrátit, že se
prošlapaly.
Hovořila jste o změně kanceláře, kde a kdy
vás klienti nově najdou?

Poradna SOS v Bohumíně od 4. srpna
zahájí provoz v nových prostorách na Čá-
slavské ulici č. 1067, Dům služeb u nákup-
ního centra Koruna (přízemí, vchod do
Charity). Návštěvní hodiny jsou v pondělí
od 9 do12 hodin a ve čtvrtek od 15 do 17
hodin. Telefon a fax: 596 018 012.

František KREJZEK

Sdružení obrany spotřebitelů vzniklo
před patnácti lety v Ostravě. Za tu dobu
se z »miminka« stal silný protivník pro
všechny nepoctivé podnikatele, kteří
chtějí profitovat na zákazníkovi neka-
lým způsobem. V Bohumíně se kance-
lář sdružení otevřela před šesti lety. Za
první pololetí letošního roku navštívilo
poradnu 723 klientů. Také díky tomu
město poskytlo nové prostory pro kan-
celář bohumínské regionální pobočky
a vyšlo tak vstříc nejen sdružení, ale ze-
jména lidem, kteří služby obrany spo-
třebitele stále více využívají. Spoluza-
kladatelkou sdružení je jeho dlouholetá
místopředsedkyně Libuše Olívková. 

Jaká je současná situace ve sdružení?
Ve všech krajských městech fungují kan-

celáře sdružení obrany spotřebitele, v ně-
kterých menších městech se otevřely po-
radny. Zatím pouze v Ostravě máme na
stálý úvazek pracovnici, která zde řídí
Krajské informační spotřebitelské cent-
rum. Bohumín se k našim službám chová
ohleduplně. Poskytl
nám prostory za sym-
bolický nájem a při
zrušení současné kanceláře jsme získali od
města nový prostor na náměstí Budouc-
nosti, v domě služeb.
Pokud někdo sleduje sdělovací prostředky, ví,
že jste se za poslední roky hodně zviditelnili. 
Je to tím, že jste ve své práci úspěšní?

To mohu potvrdit a dokumentovat po-
čtem klientů, kteří se na nás v současnosti
obracejí. Společně s Ostravou je to od po-
čátku tohoto roku téměř dva tisíce lidí, 
v Bohumíně jich bylo 723. Narostla potře-
ba lidí se o svých spotřebitelských problé-
mech poradit. Na naše podněty se upravil
zákon na ochranu spotřebitele, zejména
při nekalých praktikách a agresivním cho-
vání podnikatele.

Většina lidí, kteří do poradny přijdou,
získává od nás pomoc v podobě rad, jak se
v konkrétním případě chovat, kam se ob-
rátit, jakou formu korespondence zvolit,
doporučujeme znalce, kteří za mnohem
nižší, až třetinové ceny, poskytují odborné
posudky a právní rady.

Vydáváme dvouměsíční časopis SOS
Magazín, připravujeme pro klienty publi-
kace a materiály s radami. Našim sympati-
zantem se může stát každý, kdo o to proje-
ví zájem. Výhodou "členství" v našem klu-
bu sympatizantů je následná sleva při pla-
cených službách, jako je právní poradna
nebo odborné posudky. Roční poplatek je
dvě stě dvacet korun.
Jaké případy konkrétně řešíte?

Dneska už to nejsou jen boty za čtyři
stovky. Řešíme reklamace na mobily, ko-

Braňte se společně se SOS

Libuše Olívková pomáhá klientům již patnáct
let. Má radost z každé vyhrané kauzy.

Foto: František Krejzek

na aktuální téma
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aktuálněŠkolka má »š�avnatou« fasádu

(Dokončení ze str. 3)
Podmínkou je využití objek-

tu pouze k nebytovým účelům.
Prodej musí proběhnout dle
zásad města, které najdete na
www.mubo.cz. 

Město Bohumín také pro-
dá objekt č. p. 113, bývalý ar-
chiv ŽDB v Bohumíně-Pud-
lově na Jeremenkově ulici. 

Jedná se o jednopatrový ob-
jekt v blízkosti vrátnice ŽDB
Group a. s. Je napojen na elek-

Prodej tří objektů města
vhodných k podnikání

třinu, není napojen na veřej-
nou kanalizaci, vodu ani plyn.
Podmínkou je využití objektu
pouze k nebytovým účelům. 

Bližší informace k prodejům
nemovitostí lze získat na MěÚ
v Bohumíně, majetkový od-
bor, č. dveří B101, nebo telefo-
nicky na č. 596 092 215, pří-
padně e-mailem na adrese
raut.kajetan@mubo.cz 

Kajetán RAUT, 
majetkový odbor

Až uvidíte novou fasádu
mateřské školy ve Starém
Bohumíně, možná se vám
vybaví strom obsypaný me-
ruňkami.

Děti, které navštěvují ma-
teřskou školu ve Starém Bo-
humíně, se mohou už v polo-
vině prázdnin těšit na zcela
novou mateřinku. Z budovy 
s novou fasádou již bylo od-
straněno lešení a dělníci do-
končují poslední úpravy. 

»Pro tuto městskou budovu
jsme vybrali meruňkový odstín.
Nová fasáda s oranžovou barvou
starobohumínskou mateřinku pří-
jemně zvýrazní. Náklady na její
pořízení a s tím spojené nátěry
přijdou na téměř půl milionu ko-
run,« uvedl za odbor školství,
kultury a sportu bohumínské
radnice Jiří Drlík. Upřesnil, že
obnova skončí ještě v červenci
a město ji hradí ze svého roz-
počtu. 

Starobohumínská mateřská
školka, kterou ročně navště-

vují až čtyři desítky dětí, půso-
bí pod Masarykovou základní
školou.

Další rozsáhlá rekonstrukce
probíhá v prázdninových mě-

sících v budově mateřské školy
v Záblatí. Bude zde provedena
sanace vlhkého zdiva a polože-
ní nových podlah v interiéru.

Lukáš KANIA

V pátek 25. července, kdy jsme školku fotografovali, už její fasáda zářila
v plné kráse. Foto: František Krejzek

Nový obor na základní
umělecké škole

Základní umělecká škola
přijde po prázdninách s novin-
kou ve své nabídce. Pro děti ve
věku od 4 do 6 let otevře nový
vyučovací program, pojmeno-
vaný kolečko předškoláků. Je-
ho cílem bude umožnit dětem,
aby se hravou formou sezná-
mily se základy všech oborů,
které základní umělecká škola
nabízí. »Děti, a samozřejmě i ro-
diče, si tak budou moci umět lépe
vybrat, který obor jim vyhovuje
nejvíce a ve kterém se děti budou
rozvíjet. Výuka bude probíhat jed-
nou týdně vždy jednu hodinu
a každý týden nabídneme jiný 
obor. Postupně se tak vystřídají 
obory výtvarný, hudební, taneční
i literárně-dramatický,« uvedla
ředitelka Základní umělecké
školy v Bohumíně Miluše To-
mášková. Rodiče mohou děti
přihlásit prostřednictvím e-
mailu zus-bohumin@volny.cz
nebo osobně v týdnu od 25.
srpna do 1. září 2008, vždy od
9 do 12 hodin. (luk)

novinka

doprava

Můžete se vyjádřit
Městský úřad v Bohumíně

obdržel z Ministerstva životní-
ho prostředí dokumentaci hod-
nocení vlivů na životní pro-
středí zpracovanou dle zákona
č. 100/ 2001 Sb. - o posuzování
vlivů na životní prostředí pro
záměr ŽDB Group a.s. »Re-
konstrukce a modernizace mo-
řírny VJ TPD«. Dokumentace
je k nahlédnutí na odboru ži-
votního prostředí a služeb
MěÚ Bohumín v době od 16.
července do 14. srpna, kance-
lář č. 213 nebo 212, 215 (tel.
596 092 160 - Klimovič). Kdo-
koliv z veřejnosti se může pí-
semně k dokumentaci vyjádřit
ve lhůtě do 14. srpna 2008.

Záměrem ŽDB Group a.s. je
vybudovat ve stávajícím areá-
lu závodu, v hale válcovacího
drátu, nový provoz mořírny,
tažírny patentovaných drátů.
Mořírna bude ze dvou samo-
statných větví - severní a jižní.
Každá větev bude vybavena
odsáváním a sušicí komorou.

Podle rozptylové studie o-
vzduší, hlukové studie a podle
posouzení vlivu na veřejné
zdraví nedojde realizací zámě-
ru k negativnímu ovlivnění
složek životního prostředí a o-
byvatelstva.

Dokumentace je k nahléd-
nutí na internetových strán-
kách Cenia (www.cenia.cz/EIA)
a také na stránkách Minister-
stva životního prostředí
www.env.cz/EIA, kód záměru
OV 9089.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru 

životního prostředí a služeb

Slezská ulice 
od 1. srpna uzavřena

Pokračující výstavba dálnice
D47 si vyžádá od 1. srpna uzá-
věru Slezské ulice v úseku od
bunkru Šedá vila (u transfor-
mátoru) až po křížení s ulicí
Ostravskou. Zákaz vjezdu ne-

platí pro cyklisty a pěší. Auto-
busová zastávka u transformá-
toru je přemístěna na ulici 
Mírovou. Podle sdělení pra-
covníků stavební firmy bude
Slezská ulice uzavřena až do
roku 2010. Po otevření posled-
ního úseku dálnice v místech
dnešní uzávěry povede smě-
rem do Starého Bohumína 
mimoúrovňové křížení. (red)

Pietní akt v Životicích
Město Havířov, Český svaz

bojovníků za svobodu, Hlavní
výbor PZKO a Muzeum Tě-
šínska vás zvou na pietní shro-
máždění věnované 64. výročí
popravy 36 občanů Životic 
a okolních obcí hitlerovskými
okupanty, které se uskuteční 
v sobotu 2. srpna. Památník
životické tragédie bude otev-
řen od 9 hodin, zahájení shro-
máždění je naplánováno na 10
hodin. Od budovy radnice po-
jede v 8 hodin autobus, který
účastníky dopraví na místo 
a poté zpět do Bohumína. (red)
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Skřečoň má svou kulturní památku
Filiální kostel Panny Marie Sedmibo-

lestné byl zařazen mezi kulturní památ-
ky České republiky. Rozhodlo o tom
Ministerstvo kultury ČR na návrh Ná-
rodního památkového ústavu v Ostravě.

Skřečoň spolu s Novou Vsí patřily dlou-
há staletí k lutyňské farnosti. Když se
místní koncem 19. století marně snažili 
o přefaření k expozituře Bohumín-Šunychl-
nádraží, založili v roce 1899 Spolek pro vy-
budování kostela ve Skřečoni. Do té doby
zde stála poblíž domu číslo 297 na dnešní
ulici 1. máje starobylá kaple. V roce 1904
navštívil Skřečoň vratislavský kníže-bis-
kup Georg Knopp a přislíbil pomoc při
budování nového kostela.

Stavební parcelu k jeho výstavbě daro-
val skřečoňský starosta Józef Szewczyk.
Základní kámen byl položen v neděli 4.
května 1912, vlastní práce započaly až o rok
později. Do zimy toho roku byly postave-
ny obvodové zdi a polovina kostelní věže.
Práce však přerušila první světová válka,
do které narukovala většina dělníků, ře-
meslníků a dokonce i sám stavitel. Skře-
čoňští mezi sebou vybírali peníze alespoň
na splácení úroků předválečné půjčky na
stavbu kostela. Teprve peněžitý dar ve výši
250 tisíc korun od vratislavského biskupa
Bertrama umožnil po válce pokračovat ve
stavbě kostela. Slavnostní vysvěcení nové-
ho filiálního kostela Panny Marie Sedmibo-
lestné ve Skřečoni se uskutečnilo 4. listopa-
du 1924. O dva roky později dostala jeho
věž také tři zvony - Petra, Josefa a Hedviku.
K přefaření Skřečoně do novobohumínské
farnosti došlo však až v roce 1950.

■ ■ ■ 

O dnes již památkově chráněném
kostele Panny Marie Sedmibolestné ho-
vořím s Janem Przeczkem ze stavebního
odboru městského úřadu: 

Jakou má dnes kostel historickou 
nebo uměleckou cenu?

Je dokladem architektury doznívajícího,
pozdního historismu na území Slezska.
Kostel s kaplí tvoří integrální a historic-
kým vývojem podmíněný celek dokládající
duchovní život v části tehdejšího rakous-
kého Slezska. 
Jsou v interiéru zařizovací původní předměty? 

V objektu se nachází původní hodnotné
varhany s unikátním - prvotním využitím
elektromagnetického čerpadla vzduchu od
firmy Bratří Riegrů z Krnova. Velmi cenné
jsou původní vitráže okenních otvorů 
s novozákonními motivy (například Pa-
nenky Marie, Ježíše, Nanebevzetí Panny
Marie, Narození Ježíška aj.), dále původní
keramická dlažba, žebrová křížová klenba
v hlavní lodi nebo kruchta s dřevěným
historizujícím vyřezávaným parapetem.

Mobiliář interiéru vhodně doplňují lavice,
oltář a kazatelna.
Jaký je důvod zařazení stavby mezi kulturní
památky?

Na objektu jsou dobře zachovány pů-
vodní architektonické detaily v exteriéru 
i v interiéru. Jedná se o hodnotnou archi-
tekturu z režného zdiva s dochovaným vy-
bavením interiéru. 
Co zařazení mezi kulturní památky znamená
pro farnost?

Možnost požádat o dotaci na obnovu té-
to kulturní památky z programů minister-
stva kultury, Moravskoslezského kraje ne-
bo Národního památkového ústavu. Spo-
lu s kostelem byla za kulturní památku
prohlášena také kaple, která se nachází za
tímto objektem. Kaple tvoří s kostelem
hodnotný komplex dokládající historii du-
chovního života na Bohumínsku.

■ ■ ■ 

O další informace jsem požádal Jacka
Domańského, faráře novobohumínské
farnosti:

Není kostel Panny Marie Sedmibolestné ve
Skřečoni již jen památkou, kterou lidé obdivu-
jí zvenku?

Filiální kostel ve Skřečoni je využíván 
k pravidelným bohoslužbám v neděli 
v 10.30 hodin a ve čtvrtek v 16 hodin. Prů-
měrná návštěvnost v neděli je kolem stov-
ky lidí. Kromě toho probíhají ve Skřečoni
také pohřební a svatební obřady.
Daří se farnosti spolupracovat, například při
investičních akcích, s městem?

Město bude připravovat ve spolupráci 
s naší farností venkovní nasvětlení kostela.

Připravil František KREJZEK

Kostel Panny Marie Sedmibolestné ve Skřečoni byl v letošním roce zařazen mezi kulturní památky.
Kaplička poblíž kostela je doslova utopená v zeleni. Foto: František Krejzek

na aktuální téma
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Neobvyklým místem na-
příklad k víkendovému výle-
tu je nejen pro Bohumíňáky
vojenský bunkr MOS-5 po-
jmenovaný Na Trati, který je
kulturní památkou v majet-
ku města. O jeho údržbu a o-
pravu se již řadu let stará ob-
čanské sdružení Klub vojen-
ské historie. 

Jeho členové objekt postup-
ně uvádějí do stavu, v jakém
byl při svém vzniku v třicátých
letech minulého století a při-
pravují tak pro návštěvníky
stále nové zajímavosti. »Léto je
v plném proudu a poci
ujeme to 
i my ve srubu Na Trati. Návštěvy
k nám míří v hojném počtu, če-
muž jsme samozřejmě rádi,« říká

člen Klubu vojenské historie
Bohumín Tomáš Tieftrunk a po-
dotýká, že i letos se lidé setkají
v objektu s novinkami: »V sou-
časné době dokončujeme vnitřní
část makety zvonu, kterou omítá-

me a natíráme. Postupně uvádí-
me do chodu také filtrovnu v pra-
vé části objektu, konkrétně část
ventilace a stojany na protiche-
mické filtry.« Pěchotní srub,
který je malým dobovým mu-

zeem, je otevřen vždy o víken-
du a o svátcích od 13 do 18 ho-
din. Po předchozí domluvě jej
ale členové Klubu vojenské
historie zpřístupní kdykoli.

Lukáš KANIA

Do bunkru po stopách vojenské historie

Foto: František Krejzek

Volby do krajského zastupitelstva na stránkách OKA

Pro běžného občana ještě
vzdálené datum, ne ale pro po-
litické strany, politická hnutí
či koalice, u nichž vrcholí se-
stavování kandidátních listin
či přípravy volební kampaně.

Pro naše městské noviny
OKO nejsou stanovena žádná
speciální pravidla pro předvo-
lební období. Nadále platí, že
politické strany, zastoupené 
v zastupitelstvu města Bohu-
mína, mají právo na bezplatné

publikování svých příspěvků 
v rozsahu 1/2 novinové strany
v každém čísle. 

Ostatním po-
litickým stra-
nám, politickým hnutím či je-
jich koalicím, které budou řád-
ně zaregistrovány pro volby do
zastupitelstva Moravskoslez-
ského kraje, bude dána mož-
nost prezentovat se v rámci in-
zerce (ceník je uveřejněn na
stránkách města Bohumína

www.mesto-bohumin.cz, sek-
ce Zpravodajství).

Za rozšířený prostor nad rá-
mec poloviny novinové strán-
ky si připlatí i ty volební stra-
ny, které mají své zastoupení 

v bohumínském
zastupitelstvu.

Naše noviny
chtějí představit svým čtená-
řům kandidáty z našeho měs-
ta. Proto přivítáme, pokud
nám volební subjekty sdělí do
konce srpna jejich jména a kon-
takt na ně, abychom s nimi
mohli zveřejnit krátký rozho-
vor (e-mail: oko@mubo.cz,

redaktor František Krejzek).
Sami nemáme možnost kon-
takt na bohumínské kandidáty
získat, proto budou osloveni
pouze ti, na které obdržíme te-
lefonní číslo či e-mail.

Pro připomenutí - volby do
zastupitelstev krajů se konají
co čtyři roky a ty minulé pro-
běhly 5. a 6. listopadu 2004. 
V Moravskoslezském kraji se
jich účastnilo 21 volebních
stran a na kandidátkách bylo
zapsáno 27 občanů našeho
města.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice MěÚ

volby 2008

I v letošním roce budeme mít možnost přistoupit k voleb-
ním urnám. Můžeme se zúčastnit voleb do zastupitelstev kra-
jů, jejichž termín byl stanoven na pátek 17. a sobotu 18. října.

»V prvním čtvrtletí Bohumín-
ští vyseparovali půl tuny kartono-
vých obalů, ve druhém čtvrtletí
už 536 kilogramů,« informova-
la Šárka Plutová z odboru ži-
votního prostředí a služeb bo-
humínské radnice. Upřesnila,
že lidé mohou tyto obaly vha-
zovat do kontejnerů určených
k recyklování papíru. »Zpraco-
vatelská firma, která od nás tuto
vytříděnou komoditu odebírá, si

pak papír a kartonové obaly sa-
ma roztřídí,« dodala Plutová.
Kartonové obaly od nápojů o-
debírá také sběrný dvůr na Ko-
perníkově ulici stejně jako je-
ho mobilní varianta, sběrný
dvůr, který putuje po měst-
ských částech. Kartonové od-
pady je možné zpětně zpraco-
vávat. Jsou využitelné v papír-
nách nebo například ve sta-
vebnictví. (luk)

Vytřídili jsme tunu obalů od nápojů
Od loňského roku třídíme kromě bílého a barevného skla,

papíru a plastů také kartonové obaly od nápojů, například od
mléka nebo džusů. Na novinku si rychle zvykáme. Jen za první
pololetí letošního roku jsme vytřídili už tunu této komodity. 

Turisté a občané, kteří si
zvykli na informačně-pozná-
vací tabuli se zajímavostmi
Bohumína a Moravskoslezské-
ho kraje u původního hranič-
ního mostu ve Starém Bohu-
míně, mohou být spokojeni.
Tabule, u které se mnozí zasta-
vují při projíž
ce na kole nebo
při procházce, je zpátky a v ob-
novené i aktualizované podo-
bě. »Počátkem letošního roku in-
formační panel neodolal nájezdu
vandalů, kteří zlomili dřevěné
podpěry, na kterých stál. Protože
víme, že lidé u něj často hledají ti-
py ke svým procházkám nebo

projíž�kám, nechali jsme panel o-
pravit a aktualizovat zobrazené
údaje, včetně mapy Bohumína,«
uvedl Lumír Macura, vedoucí
organizačního odboru. Nová
mapa byla nainstalována také
na informačním panelu v dět-
ském areálu parku Petra Bez-
ruče. Aktualizace a oprava při-
šla rozpočet města na 12 tisíc
korun. Ve městě je celkem sedm
informačně-poznávacích pane-
lů. Město je získalo v roce 2004
bezplatně od Moravskoslez-
ského kraje s údaji o zajíma-
vostech regionu a doplnilo je
informacemi o Bohumínu. (luk)

Informační panely jsou opravené



Jiří Šuhaj s dalek
val jejich jména - 
rackové chechtaví 
ny divoké a drobn
nozí. »Máme my al
i velmi vzácně se zd
liščí,« upozorňoval
ptáka Jiří. »Jméno 
že si často staví hníz
rách,« obohatil za
slovní doprovod.

O kousek dále s
vodního jezírka šp
ní. Jeho pískání se
Rostliny na břehu
stále obtížněji pro
Sešli jsme z nepro
cestičky na vyschlé
pičkami rosy ověn
rychle promočily 
Sluníčko v zádec
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Hasiči v Záblatí slavili 115 let svéh
Dobrovolní hasiči v Záblatí slavili 115. výročí založení svého

sboru. V obci působí mimo období druhé světové války nepře-
tržitě od roku 1893.

V sobotu 28. června bylo 
v hasičské zbrojnici v Záblatí 
a v přilehlém sportovním areá-
lu Sokola živo. K vidění byla
parní stříkačka tažená koňmi,
historická vozidla jako např.
Tatra 805 - populární »kače-
na«, hasičský Zil 131 nebo cis-
ternová Tatra 138. Ze součas-
ných vozidel pak hasičské auto-
mobily Liaz-Karosa, Tatra 815,
Magirus, Renault nebo Ford
včetně výsuvného žebříku Ca-
miva na podvozku Mercedes
nebo speciální vyproš�ovací au-
tomobil Mercedes Bizon. V sá-
le restaurace Sokolovna byla 
k vidění výstava historického 
i současného hasičského vyba-
vení, nářadí, přenosné techni-

ky či výstroje, včetně historic-
kých dokumentů, jako kronik,
diplomů, členských knih či do-
bových fotografií. 

Program ukázek zahájily
místní děti - mladí hasiči, kteří
ve spolupráci s dospělými kole-
gy z družebního Zablocie v Pol-
sku předvedli likvidaci požáru
dřevěného domečku. Po nich
se jedna po druhé střídaly další
ukázky z činnosti jednotlivých
složek Integrovaného záchran-
ného systému. 

V sále sokolovny pak probě-
hla slavnostní členská schůze,
na níž byli upomínkovými před-
měty, pamětními listy či hasič-
skými medailemi oceněni za-
sloužilí členové sboru a hosté.

Neobyčejná procházka kolem obyč

Rybník měl být již letos odbahněn,
ale záměry Rybářství Rychvald, kte-
rému vodní plocha patří, zpozdila
nedořešená dotace.

Hned při nástupu na cestičku vi-
noucí se kolem prázdné nádrže nás
přivítal skokan skřehotavý, ale po
několika našich krocích rázem zmlk-

nul. Alespoň bylo slyšet zpěv ptáků.
Na modré obloze kroužil krahujec,
který patří mezi dravce. Po několika
stovkách metrů se nám otevřel po-
hled na vodní plochu uprostřed rá-
kosí. Rychle jsem nasadil teleobjek-
tiv a pozoroval několik druhů vod-
ních ptáků. 

Zvu vás na procházku s Jiřím Šuhajem kolem Záblatského rybníka,
který je již delší dobu vypuštěn. Tvrdí se, že jeho dno musí čas od času zarůst,
tzv zaletnit, aby po napuštění měla voda opět dostatek živin. Náš Záblat-
ský se zazelenal v celé své ploše, jen tu a tam zůstala proláklina s vodou. 

Jiří Šuhaj.

Na zbylé vodní ploše rybníka jsou k vidění různé druhy vodního ptactva.

K



kohledem doplňo-
volavka popelavá,

í a bělohlaví, kach-
nější vodouši rudo-
le štěstí, je mezi nimi
de vyskytující husice
l mě na plovoucího
dostala podle toho,

zdo v opuštěných no-
ajímavůstkou svůj

se na kraji malého
pacíroval kulík říč-
e ztrácelo v rákosí.
u rybníka vytvářely
ostupnou hradbu.
ošlapané a zarostlé
é dno rybníka. Ka-
nčené traviny nám

boty i nohavice.
h však připravilo
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ho trvání
V odpoledním čtvrtém roční-

ku Memoriálu zasloužilého ha-
siče Aloise Škuty v požárním
sportu se předvedlo celkem 16
družstev. V kategorii žen star-
tovalo bohužel jen domácí
družstvo, kategorii veteránů -
hasičů nad 35 let vyhrálo druž-
stvo ze Šunychlu před Záblatím
a polskými kolegy. V hlavní
mužské kategorii zvítězili ča-
sem 22,35 sekund hasiči z Vr-
bice jen o několik setin vteřiny
před muži z Doubravy a na třetí
příčku dosáhli domácí muži ze
Záblatí. 

Po ukončení soutěže pak při
živé hudbě do večerních hodin
probíhala zahradní slavnost.
Oslavy se vydařily a hasiči ze
Záblatí si za svou činnost za-
slouží pochvalu a uznání.

Text a foto: Jiří MISIOŘ, 
starosta sboru

ejného rybníka 
dobré světelné podmínky pro foto-
grafování. Náhle se nad remízkou 
v dálce objevil další velký pták. Ani
při maximálním přiblížení teleobjek-
tivu jsem nerozeznal jeho barvu. Ze-
zadu se ozval můj průvodce: »Moták
pochop, samec. Když se vylíhnou mlá-
�ata, sedí samička celou dobu na hnízdě
nebo v okolí a táta moták loví a nosí po-
travu. Mlá�ata ale nejsou schopna úlo-
vek roztrhat. To dovede jenom ›máma‹.
Kdyby zahynula, uhynou i mlá�ata. Sa-
mec nedokáže svůj úlovek naporcovat.«

V zátočině se mezi rákosím zasvítí
holé dno. Trčí z něj padlé stromy, ja-
ko vybělené kosti zvířete na poušti. 

Pozorujeme brouky, motýly ale i sto-
py ve vyschlém bahnitém dně. Cho-
dí tady srnčí. V rákosí to náhle za-
praská a já vylekaně zvedám hlavu,
vypadá to na srnu, říkám. Jirka se 

usmívá. »V těchto místech hnízdí bu-
kač. Je velký asi jako volavka, proto tolik
hluku,« uklidňuje mě.

Pokračujeme severní stranou ryb-
níka. Z rákosí se ozývá zvuk flétny. Je
to žluva, jejíž zpěv skutečně připomí-
ná hru na tento hudební nástroj. Na
pěšině poskakují mladí konipasové
bílí a cvrlikají pro mne neidentifiko-
vatelným zpěvem. Kolega je však po-
znává, i když jsou na zemi téměř ne-
postřehnutelní. 

Bohumínská Stružka, která proté-
ká kolem rybníka, vytváří zákoutí pl-
ná temné zeleně. V hladině se zrcad-
lí stromy, které vyrůstají přímo z její-
ho malého koryta. Tam, kde suché
kmeny uvízly v bahně a nakupily se

do hráze, si našla voda úzký průtok 
a její proud zde značně zesílil. 

Devadesátiminutová procházka
končí na rozcestí břehu rybníka, od-
kud jsme vyšli. Loučím se s Jiřím Šu-
hajem a slibujeme si, že to nebyla na-
še poslední společná exkurze do pří-
rody. 

Než dojdu do redakce, prohlížejí si
mě kolemjdoucí a hledí na mé nohy.
Nohavice mám černé, jako bych
skládal uhlí a mokré, jako bych ho
před tím kropil prasklou hadicí. To
jen pro ty, kteří se vydají někdy v na-
šich stopách. Chce to dobré boty 
a starší oblečení. Není to procházka
anglickým parkem. Ale stojí zato.

Text a foto: František KREJZEKKulík říční.

Kroužící krahujec.

Nad rybníkem zhlížejí do krajiny rodinné domky.
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Poštolka putovala na stanici
Na odbor životního prostředí a služeb naší radnice přinesl ne-

dávno nálezce mladou, ještě nelétající poštolku. Odtud pak puto-
vala do Záchranné stanice v Bartošovicích. 

»Po třech týdnech jí doroste peří, bude se u nás učit lovit myšky ve vel-
ké voliéře, kde v současnosti máme asi padesát dalších poštolek,« říká
Radim Maloušek ze záchranné stanice, který pro osiřelé ptáče při-
jel. Text a foto: František Krejzek

Týden otevřených dveří DDM
Od 25. srpna začíná v Domě dětí a mládeže Týden otevřených

dveří. Bude možné si prohlédnout zázemí a vybavení DDM, k dis-
pozici budou také nové přihlášky pro školní rok 2008/2009. 
V těchto dnech si také můžete objednat tělocvičnu pro své aktivi-
ty anebo zjistit možnost zřízení nového kroužku na všech třech
odděleních DDM. (ove)

Na území byl okamžitě zave-
den polský jazyk jako úřední,
Češi a Němci, kteří se v minu-
losti projevovali protipolsky,
byli vystěhováni. Vztahy v re-
gionu byly přetrhány a ekono-
mická situace regionu se zhor-
šila. Polská nadvláda nad úze-
mím trvala necelý rok (do září
1939), kdy území obsadilo hit-
lerovské Německo. Letos u-
plyne od těch dnů šedesát let.
Jak na chvíle před šedesáti lety
vzpomíná Oldřich Halad?

Bylo mi šestnáct let a navště-
voval jsem v té době Vojenskou
hudební školu v Praze. Jakmile
Těšínsko zabrali Poláci, byl jsem
ze školy propuštěn a poslán do-

mů. Cestou vlakem jsem na nád-
ražích pozoroval tisíce běženců
vyhnaných nejen z Těšínska, ale 
i ze Sudet. Leželi na nástupištích

a nevěděli, kam jít. Vyhnali je 
z vlastních domovů, jen s několi-
ka zavazadly.

Z Ostravy už do Bohumína
vlak nejel, na Odře byla česko-
polská hranice. Podařilo se mi u-
téct z jedoucí tramvaje a dorazit
domů, do Skřečoně, k rodičům.
Otec mi však poradil, abych pře-
šel zpátky do Ostravy, která byla
česká. Většinou Češi odcházeli
na Moravu a do Čech.

Ve školách se učilo polsky.
Otec mě přihlásil do školy v Kar-
viné. Tam zjistili, že v rodném lis-
tě mám napsáno »bez vyznání«.
Co je to za víru?, ptali se. Když
jsem řekl, že jsem bez víry, nepři-
jali mě. Nakonec jsem začal nav-
štěvovat čtvrtý ročník měš
anky 
v Bohumíně. Při zápisu už otec
neuváděl, že jsem bez vyznání
a nikdo si toho nevšiml. Až při
předávání vysvědčení zjistili, že
tam nemám uvedeno vyznání 
a nedali mi ho. 

Po roce se situace obrátila, Pol-
sko napadli Němci, zabrali Tě-
šínsko a začali odsud vyhánět Po-
láky. Majitel kamenictví a výroby
betonového zboží Pavelek ze 
Skřečoně byl prvním zraněným
při okupaci Němců. Jel autem 
s německou vlajkou. Když ho u-
viděli Poláci, začali po něm střílet
a zranili ho. Pak začala válka.

Připravil František KREJZEK

Sedmdesát let od záboru Těšínska
Československo kapitulovalo 1. října 1938 pod diktátem

Mnichovské smlouvy. V následujících dnech 1. - 10. října
1938 došlo k obsazení Těšínska Polskem. Do Bohumína při-
jel 9. října 1938 obrněný vlak s polskou posádkou, která celé
město obsadila. 

histor ie

krátce

Poděkování 
za těžkou práci

Máme tady letní čas, kdy si
můžeme užívat krásného,
letního počasí. Takový byl 
i 27. červen, kdy se v Domo-
vě jistoty ve Starém Bohumí-
ně konala letní zahradní
slavnost. 

Pozváni byli i známí, kteří
navštěvují pacienty domova.
Ten den jsem se slavnosti zú-
častnila i já, protože mám 
v domově v péči maminku.

Všichni pacienti, chodící 
i ležící, se slavnosti zúčastnili.
Někteří na vozíčcích nebo po-
jízdných polohovacích křes-
lech. Byla jsem překvapena
obsahem i provedením slav-
nosti, a také vynikajícím po-
hoštěním. Nechyběla ani živá
hudba, která celou slavnost
zpříjemnila.

Pracovníci tohoto domova
jsou obětaví a vlídní při zachá-
zení se všemi pacienty. Přichy-
stali všem svým obyvatelům
domova nádherné odpoledne.
Patří jim velký dík za milý pří-
stup a ochotu takové odpoled-
ne připravit. Bylo to opravdu
super. Děkuji.

Miloslava ADAMČÍKOVÁ

Spokojený zákazník
se rád vrací

Znáte to, potřebujete něco
hezkého jako dárek, a nemá-
te kdy pro něj dojít. Mně se
to stalo nedávno. Všední
dny jsem byla mimo Bohu-
mín a na neděli jsem potře-
bovala kytici. Jaké bylo mé
překvapení, když mi Jana
Zvonařová, majitelka prodej-
ny Dárky pro radost a kvě-
tinky do telefonu slíbila, že
pro mne pěknou kytku v ne-
děli dopoledne připraví.

Jen tak, na zavolání, byla 
v prodejně v domluvenou ho-
dinu prodavačka Jana Pospíši-
lová, která mi kytici nádherně
uvázala. Musím říci, že to ne-
bylo poprvé, kdy jsem se v této
prodejně setkala s dnes již vel-
mi zřídka se vyskytujícím
vstřícným chování vůči zákaz-
níkovi. O nějakém dárečku ja-
ko uznání za jejich ochotu ne-
chtěly diskutovat.

Proto jim oběma veřejně dě-
kuji a držím palce v podnikání,
ze kterého by si měli vzít pří-
klad i další. Pro Janu Zvonařo-
vou a Janu Pospíšilovou je
služba zákazníkovi nade vše.

Jaroslava VLNKOVÁ

Říkadla pro děti
Kdysi jsem skládala pro

svou malou vnučku dětská ří-
kadla. Dnes už studuje na vy-
soké škole a já chci celý soubor
říkadel nabídnout bohumín-
ským dětem. Třeba z nich 
budou mít radost a poslouží
dobré věci. 

Ten náš pes Voříšek
má huňatý kožíšek.
Když mi tlapku dává, 
tak ocáskem mává.
Já mám pejska tuze rád,
je můj dobrý kamarád.

Vlasta ŠIMKOVÁ

Pivní slavnosti v parku
V parku Petra Bezruče se 9.

srpna od 14 hodin chystají Piv-
ní slavnosti. Vyzkoušet může-
te 14 druhů piv a různé pivní
soutěže. Připraven je i bohatý
kulturní program - kapely Grog,
Carneval či TMP, mažoretky 
z Horní Lhoty, orientální ta-
nec, fakír. Vstupné 30 Kč. (red)
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Ilustrační foto z loňského City cafe open. Foto: Ondřej Veselý

Bohumínští florbalisté za-
hájí přípravu na další sezonu
úvodním turnajem na prestiž-
ním pražském Czech Open,
který se na přelomu červen-
ce a srpna uskuteční v Praze. 

Ve skupině B15 nás budou
postupně čekat tři atraktivní
soupeři. Švédský IBK Gote-
borg, litevský Sportlat a domá-
cí SK Florbal Benešov. Postup
mají zajištěny pouze první dva
týmy a uvidíme, jak se našim
hráčům vstup do nové sezony
vydaří. 

Junioři zahájí svou letní pří-
pravu spolu s přípravkou,
mladšími a staršími žáky ve
druhém srpnovém týdnu tré-
ninky Na Kuželně. Juniory 
v dalším roce čeká náročná 2.
celostátní liga a také další tý-
my budou chtít obhájit své po-

zice. Prvním herním vrcholem
přípravy budou turnaje, které
se uskuteční na konci srpna
právě u nás v Bohumíně. Žáky
čeká 29. srpna dopoledne pří-
mo na hlavní třídě náborový
turnaj City cafe Open, na kte-
rý naváže odpolední klání do-
rostenců a juniorů Belfast pub
Cup. Sobota již bude ve zna-
mení mužů, nebo� se uskuteč-
ní 6. ročník turnaje O pohár 1.
SCB '98, kde se střetne osm
vybraných týmů z celé ČR.

Všechny turnaje budou ve
znamení deseti let trvání flor-
balového klubu 1.SC Bohu-
mín '98, a proto se připravují
u všech akcí překvapení. 

Aktuální informace a při-
hlášky k turnajům najdete na
www.florbalbohumin.cz 

(ove)

Naši florbalisté jedou na Czech Open

Hlaste se na Orange
Cup 2008

Srdečně všechny zveme na
3. ročník volejbalového turna-
je smíšených družstev Orange
Cup 2008, který se uskuteční
13. září. Začínat budeme v 11
hodin. Vše se odehraje na
Oranžovém hřišti v areálu Ku-
želny TJ Sokol Bohumín. 

Přihlášky zasílejte na e-mail
michal.cieslar@seznam.cz nej-
později do 10. září. Bližší infor-
mace poskytuje výše uvedená
kontaktní osoba. (kuch)

Zelená na semaforu
až po kolaudaci

Ačkoliv se zdá, že nic nebrá-
ní tomu, aby semafor na ulici
1. máje ve Skřečoni již mohl
sloužit svému účelu, bude u-
veden do provozu až v polovi-
ně srpna. Před jeho zprovoz-
něním probíhá ještě kolaudač-
ní řízení, které má své zákon-
né termíny. V novém školním
roce již děti základní školy bu-
dou rušnou vozovku přecházet
na zelenou. (red)

Rozmarné léto po starobohumínsku

Občanská sdružení Přátelé
bohumínské historie a Maryš-
ka nezapomenou ani na soutě-
že pro děti i dospělé, připravu-
jí »koupališ�ovou estrádu«,
pozvali plivače ohňů a slibují
netradiční vodní prvek. 

Na náměstí se bude tančit,
promítat jako v letním kině 
a točit se bude tombola. 

Recesistické odpoledne a ve-
čer proběhnou v sobotu 9. srp-
na od 16.30 hodin.

(red)

Před dvěma roky se Starobohumínští sešli na náměstí u prostřených stolů. Foto: Lucie Balcarová

Na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně dají opět zele-
nou historii a nostalgickým vzpomínkám. Připomenou si bý-
valou plovárnu ve stylu Vančurova Rozmarného léta, proběh-
ne módní přehlídka plaveckého oblečení všech dob. Také ha-
siči opráší své dobové uniformy, které ze skříní poputují 
rovnou na náměstí.

Sportovní příměstský
tábor v DDM

Poslední volná místa nabízí
druhý sportovní příměstský
tábor, který se uskuteční od 18.
do 22. srpna v DDM. Vzhle-
dem k omezené kapacitě roz-
hoduje termín odevzdání při-
hlášky a zaplacení. Cena tábo-
ra je jen 600 korun. Další in-
formace najdete na stránkách
www.ddmbohumin.cz (ove)
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cvičí hathajógu studenti i dů-
chodci. Zahrnuje převážně tě-
lesná cvičení, protahování
zkrácených svalů, posilování
svalů ochablých, očiš�ovací
praktiky, relaxaci.

Je to jedna část osmidílné
aštanga jógy podle Pataňždža-
liho (žil v 6.
stol. př. n. l.).

Jógové cviky
a polohy se provádějí řízeným
pohybem, nikoli mechanicky 
a bezmyšlenkovitě. Při vědo-
mém pohybu, postupném zvy-
šování náročnosti a pravidelném
cvičení by nemělo dojít k ublí-
žení nebo úrazu. Ostatně, prv-
ní z pěti etických pravidel řeší-
cí vztah jedince k okolnímu
světu je »nenásilí«. To zname-
ná neubližovat ani sám sobě.

Lze určitými cviky jógy léčit 
konkrétní problémy?

To by bylo na samostatný
článek. Každý člověk je jiný.

Vezměte si s sebou přezůvky,
pravidelná cvičení probíhají
od 18 do 19.30 hodin každou
středu od druhého zářijového
týdne.

Se cvičitelem Jindřichem
Kučou, který bude kurzem jó-
gy provádět, jsem chvíli na to-
to téma hovořil.
Dá se jóga charakterizovat 
jednou větou?

Mám-li vybrat jednu z mno-
ha pouček, pak jóga znamená
najít sám sebe. Každý kurz pro
nové cvičence zahajuji bez-
platnou informativní schůz-
kou (90 minut), na které se
snažím, alespoň částečně při-
blížit širokou oblast, kterou jó-
ga ve své tisícileté moudrosti
zahrnuje. 
Mohl bych s jógou začít, i když je
mi šedesát?

Belgická královna začala cvi-
čit, když jí bylo 76 let, a to sto-
jem na hlavě. V našem kurzu

Hodně jsme v genetice zdědili
po rodičích. Zdraví dětí je pře-
vážně v rukou matky. Použiji
přísloví: »Neznalost a zlozvyky
kazí nádherný organismus pří-
rody, lidské tělo, vaše tělo.«
Málo se ví o emulgátorech -
(ečka), které jsou přidávány
do potravin, nápojů a zejména
do sladkostí pro děti. Rýma se
už snad ani nepovažuje za ne-
moc. Ale to je věc oslabeného
imunitního systému. Mít čistý
nos je předpoklad pro dechová

cvičení »prá-
nájámu«.

Umět dý-
chat a umět ovládat svůj dech
je opravdové bohatství. Náde-
chem přijímáme energii. Jsou-
li energie v harmonii (jóga je 
i harmonie), jsme zdraví. Stří-
davý dech s úspěchem prakti-
kují zejména cvičenky při bo-
lestech hlavy. Tiší nervový
systém, přináší vnitřní radost,
harmonizuje činnost obou he-
misfér mozku, očiš�uje a omla-
zuje.
Jaké cviky by se daly použít?

Jóga není všelék, působí
komplexně. Některé ásany pů-

sobí cíleně na daný problém.
Na hemoroidy působí pozice
pluhu, na pylové alergie - Ne-
ti, tj. proplachování nosu. 
A na problém inkontinence? 
I senioři se dokáží pravidel-
ným procvičováním svalů pá-
nevního dna zbavit nepříjem-
ných problémů. Ovšem poho-
dlnější je poslechnout televiz-
ní reklamu. Pořídit si vložku 
a pak už o nic nepřijdete a mů-
žete se dívat až do konce.

Jóga je cesta. Když je cviče-
nec připraven, učitel se najde.
Letos začínáme ve středu 10.
září v 18 hodin v tělocvičně
gymnázia Bohumín. Na infor-
mativní schůzce se noví cvi-
čenci dozví všechny potřebné
informace. Co vzít s sebou?
Obuv do tělocvičny!

S jógou jsem začal v roce
1969 jako samouk podle knihy
Karla Wernera stojem na hla-
vě. Jednalo se spíše o gymna-
stické cvičení, ale bolesti hlavy
zmizely. Postupně, krok za
krokem jsem začal vnímat sou-
náležitosti. Jsem vděčný józe
za to, co mám, i š�astný, že to,
co znám, mohu předávat dál.

František KREJZEK

Jóga pro získání fyzické a duševní rovnováhy 
Chcete se dovědět, co je to jóga, jak vznikla a jak vám může

pomoci pro získání fyzické a psychické rovnováhy? Pak určitě
přijďte na bezplatnou informativní schůzku s ukázkou cviče-
ní ve středu 10. září v 18 hodin do tělocvičny bohumínského
gymnázia. 

rozhovor

Soutěž o pohár rady města
Příznivci hasičského sportu a dobré zábavy mohou 2. srpna od

12 hodin sledovat na fotbalovém hřišti ve Vrbici 6. ročník soutěže
hasičů O putovní pohár rady města Bohumína a zároveň 10. kolo
moravskoslezské ligy, v níž je družstvo z Vrbice na celkovém tře-
tím místě. SDH Vrbice tímto zve nejen všechny hasičské sbory 
z Bohumína a okolí, ale i diváky, aby se přišli pobavit pěknými
sportovními okamžiky a poté i na zábavě s hudbou a bohatým ob-
čerstvením. Martin RAJSKI

Začátky vždy 19.30 hodin,
vstupné 30 korun. S sebou si
vezměte pod-
ložku na cviče-
ní a nezapo-
meňte si přibalit hodně pití. 

Pondělí 4.8., Gabka, dance
středa 6.8., Gabka, gumy
čtvrtek 7.8., Eva, stepy
pondělí 11.8., Gabka + Eva,
dance
čtvrtek 14.8., Eva, stepy

pondělí 18.8., Gabka + Eva,
dance

středa 20.8.,
Gabka, gumy
čtvrtek 21.8.,

Eva, stepy
pondělí 25.8., Gabka, dance
středa 27.8., Gabka, gumy
čtvrtek 28.8., Eva, stepy.
Bližší informace získáte na

tel. 604 425 461.
(red)

Prázdninový aerobik v gymnáziu
Zveme všechny příznivce aerobiku na hodinové cvičení,

které bude probíhat za pěkného počasí venku na hřišti v areá-
lu gymnázia a v případě horšího počasí v tělocvičně.

Hledáme sportovní pořadatele
Fotbalový klub Bohumín hledá pro nastávající sezonu 

pořadatele mistrovských utkání, ale také trenéry a asistenty
pro mládežnické týmy. 

Podrobnosti se dozvíte u pana Křana na telefonním čísle
602 708 046 nebo přímo na trénincích a utkáních ligových
týmů. (ove)

pozvánka
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Životní jubileum 
80 let oslavila 
21. července 

paní Anna
SANDANÁ. 

�
Do dalších let přejí zdraví, 

pohodu a optimismus
dcery Olga a Jarmila 

s rodinami.

26. července oslavili zlatou svatbu 
- 50 let společné cesty životem -

manželé Gertruda a Bohumil
BIJEČKOVI 

ze Skřečoně. 

Milí rodiče, děkujeme Vám
za Vaši lásku a starostlivost 
a do dalších společných let

hodně zdraví a spokojenosti přejí dcera
Xenie s manželem, syn Ivo s manželkou,
vnuci Tomáš, Lukášek, Tomášek, vnučka
Bohumila s přítelem a pravnuk Edíček.

Blahopřání - jubilea 26. července 
oslavila krásné životní

jubileum 80 let 

paní Hedvika
ULIASZOVÁ

z Bohumína.

�
Hodně zdraví, štěstí, 

životní pohody přeje dcera s rodinou.

Maminko, 
přijmi naše blahopřání, 

a
 se Ti splní každé přání.
Naše přání shrne věta:

»Zdraví, štěstí, dlouhá léta.«

29. července oslavila
krásných 80 let naše
maminka, tchyně, 
švagrová, babička, 

prababička a praprababička 

paní Irena SOLICHOVÁ. 
K životnímu jubileu hodně pohody, 

zdraví přejí dcery Liba, Alena 
a syn Ruda s rodinami.

31. července oslaví 
své 60. narozeniny 

náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček 

a kamarád 

pan Jiří VRÁNA. 

K tomuto kulatému
výročí mu vše nejlepší, hlavně pevné

zdraví a pohodu přejí 
manželka Alena, dcera Mirka, 

vnoučata Tomáš, Jirka, 
Veronika s přítelem a přátelé.

3. srpna oslaví 
své 65. narozeniny 

má nejlepší kamarádka 

paní Dagmar
SEDLÁKOVÁ

z Bohumína. 

�
Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví 
a štěstí do dalších let Ti, milá Dášenko,

ze srdce přejí Věra s mamkou.

novinky

Interní oddělení Bohu-
mínské městské nemocnice
působí až do září v omeze-
ném režimu v provizorních
prostorách. Oddělení pro-
chází rozsáhlou rekonstruk-
cí, při které nezůstane doslo-
va kámen na kameni. 

»Rekonstrukcí za 19,5 milionu
korun měníme dosavadní dispozi-
ce. Pokoje budou nově maximál-
ně třílůžkové, každý z nich bude
mít vlastní sociální zázemí. Mo-
dernizujeme také zázemí lékařů 
a zdravotnického personálu, ob-
novujeme rozvody zdravotechni-
ky, vzduchotechniky i elektroroz-
vody. Nové budou i podlahy,
dlažby a obklady,« popsala plá-
nové změny na interním oddě-
lení, které se nachází v pavilo-
nu B, Eva Mrázková z inves-
tičního odboru naší radnice.
Město, které nemocnici pro-
vozuje, přispívá na rekon-
strukci částkou 10 miliónů ko-
run, zbylých 9,5 milionu ko-
run dodá ministerstvo zdra-

votnictví formou dotace. »Po
rekonstrukci získá oddělení také
svůj vlastní výtah, který zde do-
posud chyběl,« upřesnil náměs-
tek ředitele nemocnice pro

Rekonstrukce interního oddělení BMN

správu a techniku Josef Sto-
klasa s tím, že většina prací
skončí ještě v srpnu, výtah bu-
de dokončen v říjnu.

Lukáš KANIA

Interní oddělení prochází rozsáhlou rekonstrukcí, při které nezůstal 
doslova kámen na kameni. Foto: Eva Mrázková

V Bobeši se chystá
kurz angličtiny

V rámci projektu »Slova
nejsou důležitá II« nabízí Bo-
beš konverzační kurz anglic-
kého jazyka - mírně pokroči-
lí pro maminky na mateřské
dovolené pod vedením Mar-
tiny Chylkové.

Kurzy budou probíhat od
konce září v pondělky od 18.45
hodin (2 vyučovací jednotky).
Počet účastníků kurzu je ome-
zen. Přednost bude dávána
podle data zápisu. Další infor-
mace získáte na telefonním
čísle 604 388 853. 

Kurz je podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska 
a Norska v rámci Finančního
mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu pro-
střednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.

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

nikdy nezapomene.

21. července
jsme vzpomněli 
1. výročí úmrtí 

našeho vnuka, syna,
bratra a synovce 

pana Martina GOCZALY. 

S úctou a láskou stále vzpomíná 
nejbližší rodina. 

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

nikdy nezapomene.

17. července 
jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí 

pana Jana SCIESZKY.

S úctou a láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 

sestry Helena, Irena a Kristina 
s rodinami.

Marně Tě naše oči hleda-
jí, jen tiše nám slzy stékají.

Chtěl ses radovat, 
s námi tu být, 

osud však nepřál Ti déle žít.

�
20. července 

jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí 

pana Arnošta GRENDZIOKA.

S láskou a úctou vzpomíná manželka,
dcera, vnučky s rodinami.

V neznámý svět jsi šel spát,
plakal každý, kdo Tě měl rád.

Ta rána v srdci stále bolí 
a zapomenout nedovolí.

�
26. července 

by se dožil 75 let 

pan Vladislav SODZAWICZNY. 

Zároveň si připomínáme 
11. výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
syn, snacha a vnuk David.

Vše na čas umírá, 
jen stopy Tvé lásky 

zůstávají.

�
12. července 

uplynulo 5 let 
od úmrtí 

pana Josefa JANÍKA 
a 4. srpna vzpomeneme jeho nedožité 

59. narozeniny. 
Stále s láskou a úctou vzpomíná 

celá rodina.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává.

�
14. července 

jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí 
mého manžela 

pana Luďka BENDY. 

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka a děti.

Vzpomínky - úmrtí
Jak krásné by bylo 
Ti přát, jak těžké je 

u hrobu stát a vzpomínat.

11. července 
by se dožil 23 let 

pan Josef
POMPA,

který tragicky zahynul před dvěma lety.
Stále s úctou a láskou vzpomínají táta,
bratr Jaromír, celá rodina Magdanova 
a nejoblíbenější sestřenice s dcerou.

Ján Mandinec *1946, Bohumín
Anna Kośniovská *1915, Starý Bohumín
Richard Schmidt *1966, Bohumín-Skřečoň
Jaromír Studinský *1948, Bohumín
Milan Król *1963, Bohumín
Jaromír Gaj *1956, Bohumín-Skřečoň
Jozef Grznár *1947, Bohumín
Otilie Popková *1913, Bohumín
Andrzej Dominik *1942, Bohumín
Emil Mitko *1922, Starý Bohumín

Naposledy jsme se rozloučili
Stanislav Vilkoš *1941, Bohumín-Záblatí
Dominik Rusek *1916, Bohumín-Skřečoň
Jan Ferda *1920, Bohumín-Skřečoň
Olga Chobotová *1924, Starý Bohumín
Vincenc Chalupa *1915, Bohumín-Skřečoň
Štěpánka Dudová *1920, Bohumín-Skřečoň
Karel Pastorek *1919, Bohumín-Šunychl
Jana Cepková *1917, Bohumín
František Kvasnica * 1921, Starý Bohumín

(mat)

Noví občánci 
Bohumína

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Karolína Klosková ● Anna Giecková ●

Vendula Máderová ● Maxim Serafín ●

Laura Turtáková ● Nela Mirgová ● Domi-
nika Michálková ● Adéla Richterová
● Veronika Janczarová ● Ondřej Kolos
● Hana Laštůvková ● Adam Koláček ●

Karina Trenčínová ● Aneta Gajdečková
● Aleš Padělek ● David Wnetrzak ● Karo-
lína Pospíšilová. (mat)

Řekli si 
své ANO 
David Radics a Jana Gazdíková, 
oba z Bohumína
Nikolas Avlojaris a Veronika Kublová,
oba z Bohumína
Ondřej Foltyn a Šárka Karasová, 
oba z Bohumína
Jiří Novák a Jana Adamčíková, 
oba z Bohumína
Jiří Medvi
 a Dita Bošová, 
oba z Bohumína
Milan Kočí a Marie Masková, 
oba z Bohumína
Lukáš Hojdysz a Iveta Fontiová, 
oba z Bohumína
Petr Zámečník a Markéta Janečková, 
oba z Bohumína
David Vavříček a Jana Zolichová, 
oba z Bohumína
Josef Szilasi a Lenka Kalousová, 
oba z Ostravy
Miroslav Vinkler a Nikola Bandyová, 
oba z Bohumína (mat)
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

�
6. srpna vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

naší drahé 

paní Alžběty GOCZALOVÉ. 

Vzpomínají a nezapomenou maminka,
manžel, syn a bratr.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, nikdy neodešel.

2. srpna 
si připomeneme 

5. smutné výročí úmrtí 

pana Vlastimila
DROBÍKA 

z Bohumína-Skřečoně. 

Zároveň jsme 24. června vzpomněli jeho
nedožité 90. narozeniny. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Hermína, syn Miroslav a Zdeněk 
s manželkou, vnuci a pravnuci.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás.

8. srpna vzpomínáme
7. výročí úmrtí 

milovaného manžela,
tatínka, dědečka a bratra

pana Andělina KVASNICI. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Stáňa, syn Karol, dcera Jolanta,

vnuci a sestra. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

To, že se rána zahojí, je jen
zdání, v srdci však stále 

zůstává bolest a vzpomínání.

2. srpna uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás 

opustil náš tatínek,
manžel, syn, strýc 

a dědeček 

pan Jiří LIČKA. 
Zároveň 25. srpna vzpomeneme jeho 

nedožitých 65 let. S úctou a láskou vzpo-
mínají manželka Veronika, syn Radomír 

a dcera Jana s rodinami, vnoučci Michaela,
Marek, Jenda a Jirka a maminka Anička.

Po všech cestách chodili
jsme spolu, ale na tu 

dalekou odešel jsi sám.

4. srpna vzpomeneme
nedožitých 56 let 
našeho drahého 

a milovaného druha,
bratra, švagra, tatínka,

dědečka a strýce 

pana Vladimíra SOLČANIHO
ze Záblatí. 

S láskou a úctou vzpomíná 
a nikdy nezapomene družka Ludmila.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe 
dál žije v nás.

8. srpna vzpomeneme
1. výročí úmrtí 

naší drahé maminky,
babičky a prababičky

paní Anežky JAKUBÍKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají děti, 
vnoučata a pravnoučata.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínky na Tebe
dál žijí v nás. 

29. července 
jsme vzpomněli 
1. výročí úmrtí 

manžela, 
tatínka, tchána a dědečka 

pana Václava KRIŠČÁKA. 

S úctou a láskou vzpomíná manželka Eva,
dcera Eva a syn Jiří s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
29. července 

by se dožil 90 let 

pan Kolju Michov ILYIČEV. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S úctou a láskou vzpomínají 
Urszula a Jana s rodinami.

Jen vzpomínky 
nám zůstaly na roky 

kdysi š
astné, 
jsou v našich srdcích
ukryté, jsou hluboké 

a krásné.

�
16. srpna 

vzpomeneme 6. smutné výročí úmrtí 

pana Libora ŠAMÁRKA. 

S láskou a úctou vzpomíná 
celá rodina.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

22. srpna 
vzpomeneme 3. výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky 

paní Kateřiny POMPOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají děti, 
vnuci a pravnuci.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává...

9. srpna to bude 6 let,
co nás navždy opustil

ve věku 39 let 
ten nejhodnější člověk

paní Hana SCHODLYOVÁ, 
rozená Konečná z Bohumína-Záblatí.

S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou syn David a manžel Jiří.

Vzpomínky - úmrtí
Kdo Tě znal, ten si vzpomene,

kdo Tě miloval,
nikdy nezapomene.

27. července by se 
dožila 47 let naše 

milovaná dcera a sestra 

Zdenička
BYRTUSOVÁ 

a 1. srpna uplyne dlouhých 30 let od chvíle,
kdy tragicky, ne vlastní vinou zahynula. 

S láskou a úctou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou maminka s manželem 

a sestra Lenka s rodinou.
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● Nebankovní úvěry pro
klienty v registrech! Zajistíme
půjčky až do 100 000 Kč, za-
městnanci, důchodci, matky na
MD. Peníze na účet do 48 hod.,
volejte hned 739 428 152.

● Nebankovní solidní a
rychlý úvěr, bez poplatků!
Potřebujete pomoci s vyříze-
ním úvěru? Pomůžeme vám,
pokud se vám nedaří vyřídit
půjčku, volejte! ✆ 604 587 354. 

● 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.

● Realitní makléř Naděžda
Gajovská, mobil 739 345 104,
REMAX/class, váš požada-
vek v oblasti nemovitostí rych-
le zrealizujeme.

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

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

● 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 ja-
kýkoliv 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.

● Koupím druž. byt vel. 1+1
v Bohumíně, ✆ 605 944 699.

inzerce

krátce

● Koupím RD nebo poze-
mek, v Bohumíně a okolí. 
✆ 777 925 007.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, lina, koberců,
obkládání schodiš�, nivelace,
broušení podlah,✆ 604 265 861,
také na www.mubo.cz.

● SOS - nebankovní půjč-
ka! Hned do 100 000 Kč, mat-
ky na MD, zaměstnanci, dů-
chodci, bez ručitele a poplat-
ků. 10 000 Kč, splátka 545 Kč.
Diskrétně. Kdo chce, a� volá
739 428 152.

● Prodám pozemek 3 200
m2, ✆ 603 559 195.

● Pronajmu zařízený byt
2+1, Mírová ul., Bohumín.
Serióznost podmínkou, ✆ 
603 312 068.

● Koupím byt 3+1 v Bohu-
míně, ✆ 777 183 123.

● Hledám práci osobní 
asistentky u nemocné nebo
starší paní, spolehlivá, ✆ 
739 900 377.

Indické metro pouze
na kolech z Bohumína

Veškeré nové vozy nasazené
na linkách metra v indickém
Dillí pojedou výhradně na bo-
humínských kolech. Pro spo-
lečnost Bombardier Transpor-
tation dodá Bonatrans Group
a. s. dvojkolí za 10 milionů
EUR na 424 nových vozů. 
V květnu navíc firma vyhrála
tendr na dodávky náhradních
kol pro stávající soupravy 
v dillíském metru. 

Jak potvrzuje J. Weimann,
obchodní ředitel, železnice má
v Indii nezastupitelnou roli:
»Indie je železniční země. Ostat-
ně indické dráhy jsou jeden z nej-
větších zaměstnavatelů v zemi. 
S počtem 1 milion pracovníků
navíc nemají ve světě konkuren-
ci.« Aktuálně míří z Bohumína
do Indie, kromě zmíněných do-
dávek pro metro v Dillí, i kola
pro dva výrobce lokomotiv. 

Bonatrans Group a. s. utržil
za první pololetí roku 2008 ví-
ce než 3,1 miliardy korun. Ve
srovnání se stejným obdobím
roku 2007 je to o 800 milionů
korun více. V prvním pololetí
bohumínská firma proinvesto-
vala 170 milionů korun, což je
asi polovina plánovaného roč-
ního objemu investic. Hlavní
část investic směřovala do dal-
šího rozšiřování kapacit, a to
zejména ve výrobě náprav. Do
konce roku 2008 hodlá Bona-
trans Group a. s. investovat do
modernizace a rozšíření výro-
by dalších 165 milionů korun.

Pavel SOBOL

N A V Š T I V T E
online Business

u Ornelly na
www.ornella.blue4net.cz
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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

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

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

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

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

n e b o  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z

Nabídka pracovního místa
Firma zabývající se výrobou

kancelářského sedacího nábytku
se sídlem v Ostravě-Petřkovicích,

od září 2008 v Bohumíně
v areálu bývalé Rybeny,

přijme
MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA

POŽADAVKY:
Manuální zručnost, flexibilita, 
spolehlivost,
ochota pracovat a učit se 
novým věcem,
čistý trestní rejstřík.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Více informací podá Novotný 
✆ 737 283 972, 596 131 850
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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

Při opakování
3 - 4 x sleva 10 %
5 x a více sleva 20 %

Cena za 1 cm2 15 Kč

CCeennyy  iinnzzeerrccee  vv  OOKKUU

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

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

Společnost T.B. Company s. r. o. přijme

AUTOMECHANIKA - vysokozdvižné vozíky. 
Požadujeme ŘP sk. B, spolehlivost, pečlivost.

ELETROMECHANIKA - dílenský pracovník elektro.

V případě zájmu zasílejte životopisy na adresu 
tbcompany@tbcompany.cz, tel.: 596 097 100.

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL BOHUMÍN

vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pronájem 
restauračního komplexu 

»NA KUŽELNĚ« 
na období od 1.1.2009

Zájemci si mohou vyzvednout písemné
podmínky výběrového řízení a pronájmu 

osobně u správce Kuželkárny
od 1.8. do 31.8.2008 denně

od14,00 do 18,00 hodin.

Případné info: tel. 603 275 489
tel. 739 284 431

Výbor TJ Sokol Bohumín



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 1. do 28. srpna Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 3.8. v 19 hodin TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODIN-
KA. Česká veselohra, přístupný, 75 Kč.
■ 9.8. - 10.8. v 19 hodin V BRUGGÁCH. Černá ko-
medie VB/Belgie, přístupný, 70 Kč.
■ 17.8. v 19 hodin BOBULE. Česká komedie, pří-
stupný, 70 Kč.
■ 24.8. v 19 hodin DOSTAŇTE AGENTA SMAR-
TA. Film USA, přístupný od 12 let, 70 Kč. 
■ 30. - 31.8. v 19 hodin INDIANA JONES A KRÁ-
LOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY. Dobrodružný film
USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 31.8. v 10 hodin LETOPISY NARNIE: PRINC
KASPIAN. Dobrodružný film USA pro děti, da-
bing, 75 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 1.7. - 31.8. TOULKY POBALTÍM A POBŘEŽÍM
BALTU. Výstava fotografií Petra Zlámala, malá
galerie knihovny K3, vstup zdarma. Výstava je pří-
stupná během provozu knihovny - pondělí, úterý,
čtvrtek a pátek 9 - 12 a 13 - 17 hodin.
■ 11. - 15.8. LÉTO S KNIHOVNOU. Dětské oddě-
lení, vždy od 10 do 12 hodin, vstupné 0 Kč.
11.8. KVÍZOVÝ MARATÓN. Dopoledne s rébusy,
kvízy, hádankami a hlavolamy.
12.8. CESTY ZA DOBRODRUŽSTVÍM. Čtení 
z dobrodružné literatury, malování a výtvarné čin-
nosti. 
■ 14.8. KOUZLA S PAPÍREM. Vystřihování a sklá-
dání origami a kirigami.
■ 15.8. POETICKÝ PÁTEK. Skládání nekonečné
básničky, povídání na téma »Jak vzniká kniha«. 

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 2. - 9.8. LÉTO-KRUHY  - LÉTODARY. Zahrada
PZKO v Novém Bohumíně, podrobný program na
straně 8.

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.

■ 12.8. v 17 hodin KDY DO PORODNICE A CO
DO PORODNICE. Po přednášce následuje cvičení
pro těhotné s pomůckami. CMR Bobeš.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 124

■ 1.7. - 31.8. JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA.
Výstava fotografií Miluše Schmalzové z fotoklubu
Amfora v Rakovníku, foyer kina K3, vstup zdarma.
Výstava je přístupná během provozu kina nebo po
individuální domluvě na ☎ 596 012 124.
■ 9.8. ve 14 hodin PIVNÍ SLAVNOSTI. 14 druhů
piv, stánky s občerstvením, pivní soutěže, ale ta-
ké recesistické vystoupení mažoretek a kankánu 
z Horní Lhoty, orientální tanec v podání tanečnice
Yasminy či vystoupení fakíra Hakima. Pro náv-
štěvníky je připravena také  hudba kapel Grog,
Carneval či TMP, ale i soutěže pro děti a atrakce.
Park Petra Bezruče, vstupné 30 Kč.
■ 30.8. v 19 hodin LOUČÍME SE S PRÁZDNINA-
MI. Hip hopová párty bude bude skvělým dovrše-
ním prázdninových zážitků pro všechny teenagery
i příznivce moderního hudebního stylu hip hop.
Hudba: Hosté odjinud (Bohumín), Safari (Si) (Os-
trava), Katka Jeníková »Kenta« (Bohumín). Dopro-
vodný program: Break Bones Crew - Break and
Street dance (Karviná), Dalibor Jureček a spol.
Break and street dance (DDM Bohumín), Flatland
- exhibice na kolech (Bohumín), Dragon Fire - Ohňo-
vá show (Bohumín). Letní kino, vstupné 50 Kč.
■ 31.8. v 15 hodin ZÍTRA JDEME DO ŠKOLY. Zá-
bavná show pro děti v letním kině s autogramiá-
dou Michala Nesvadby, soutěže, dětská diskotéka.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 

■ 1.8. ve 21 hodin PENELOPE. Moderní pohádka
o lásce, VB/USA, přístupný, 70 Kč.
■ 2.8. ve 21 hodin TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODIN-
KA. Česká veselohra, přístupný, 75 Kč.
■ 8.8. ve 21 hodin PAŘÍŽI, MILUJI TĚ. Romantic-
ký film Francie/Lichtenštejnsko/Švýcarsko/Ně-
mecko, přístupný, 70 Kč.
■ 15.8. ve 20.30 hodin OKO BERE. Film USA, pří-
stupný od 12 let, 70 Kč.
■ 16.8. ve 20.30 hodin BOBULE. Česká komedie,
přístupný, 70 Kč.
■ 22.8. ve 20.30 hodin FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ.
Český film, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 23.8. ve 20.30 hodin DOSTAŇTE AGENTA
SMARTA. Krimi komedie USA, přístupný od 12
let, 70 Kč.
■ 29.8. ve 20.30 hodin KOPAČKY. Romantická ko-
medie USA, přístupný od 15 let, 70 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

Studentská 781

■ 3.8. v 10 hodin HORTON. Animovaný film USA,
pro děti, 65 Kč.

Pokud pořádáte zajímavou akci, o níž chce-
te informovat bohumínskou veřejnost, kon-
taktujte Martu Sztablovou, knihovna K3, e-
mail: knihovna-studovna@k3bohumin.cz,
tel.596 012 203.

■ 26.8. v 17 hodin PORODNÍ PLÁN. Po přednáš-
ce následuje cvičení pro těhotné. CMR Bobeš.
■ 27.8. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK
v Bobši. Pouze na telefonickou objednávku.
■ 27.8. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ v Bobši. 

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 3. - 9.8. LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA SOUBORU
RADOST v Trojanovicích. 
■ 18. - 22.8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR v DDM.
■ 25. - 29.8. TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v DDM - informace o kroužcích, přihlášky, posilov-
na, počítačové hrátky.

SPORT

■ 9.8. v 11 hodin O CENU BOHUMÍNA. Veřejný
cyklistický závod v silniční časovce jednotlivců.
■ 16.8. v 10 hodin 2. ročník GROBLE OPEN. Sou-
těž rádiem řízených modelů, letiště Model klubu
»Na Grobli«, Bohumín-Nová Ves.
■ 16.8. ve 21 hodin O POHÁR PŘEDSEDY TJ
SLOVAN ZÁBLATÍ. Další ročník noční soutěže 
v hasičském sportu. Soutěž se bude konat v rámci
tradiční hudební akce »Srpnová noc«. Hřiště TJ
Slovan Záblatí.
■ 17.8. ve 12 hodin LOCHNESS GLIŇOČE. MTB
Grand Prix Euroregionu Silesia. 7. ročník Okresní
pohárové soutěže MTB - cross country.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA
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.
Ranní plavání od 6 do 8 hodin za jednotné vstup-
né - dospělí 50 Kč, zlevněné vstupné 40 Kč.
Slevu získají: děti od 3 do 15 let, studenti do 26
let včetně, senioři nad 60 let - všichni po předlo-
žení průkazu a držitelé průkazu ZTP.



Dovolená - už
jen vzpomínky

Když člověk vyjede na dovo-
lenou před letní sezónou, má
to několik výhod. Stojí to mé-
ně peněz a v letoviscích není
tak přecpáno. Jakmile však
přicestujete domů, zůstává
vám na příjemné chvíle odpo-
činku už jen vzpomínka. Ta
moje se jmenuje Kréta a bylo
to dvanáct dnů sluníčka, kou-
pání a příjemné řecké pohos-
tinnosti. (frk)

Putování střední
Amerikou

Chcete-li se vydat po stopách Mayů,
nemůžete opominout nejrozsáhlejší rui-
ny starověké mayské kultury Tikal. Žilo
zde okolo 50 tisíc obyvatel. Při jeho ná-
vštěvě na severu Guatemaly vás zaskočí
horké a vlhké klima pralesa. Celá oblast
byla vyhlášena národním parkem a je
zapsána na seznamu světového dědictví
UNESCO. Na snímku objekt, který ve
svých dobách Mayům sloužil jako rad-
nice. (dfi)
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Foto: František Krejzek

Sjíždění pískových dun je úžasné
Na prkně jsem sjížděl největší písečné duny světa. I když to zní

poněkud nepravděpodobně, skutečně je tomu tak. Připnul jsem si
na nohy snowboard, respektive sandboard (pískové prkno) 
a brázdil jsem si to pískem. Bylo to úžasné. Vidím zděšení ve va-
šich očích. Ujiš�uji vás, že jsem se nezbláznil. Je to jen zlomek to-
ho, co zažívám při mém putování po Peru. (tei)

Děti prožily týdny v přírodě
Prázdninový tábor v přírodě si ke svému pobytu vybralo několik

desítek dětí z Bohumína. V rekreačním středisku a ve stanech 
s podsadou tady prožily ve dvou turnusech hezké chvíle. Kromě
tradičně výborné kuchyně na ně čekaly výlety do přírody, soutěže,
noční hry a další dobrodružství. Prázdninový tábor organizoval
Dům dětí a mládeže Bohumín. (frk)Foto: Jan F. Teister

Foto: František Krejzek

Foto: čtenářka Oka

Prázdniny a dovolené v našich fotografiích


