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Ohlédnutí za prázdninami a letními tábory

Bospor připravil dětem hezký dárek

Foto: František Krejzek

1) Při bowlingu si děti z příměstského tábora pořádně protáhly všechny svaly. 2) Po deštích se udělalo parno a táborníci v Návsí mohli vyrazit do lesa
na houby. A úroda praváků byla velmi slušná. Foto: František Krejzek a archiv DDM

Podvodníci
chtějí peníze
na kanalizaci

Ve městě řádila na za-
čátku srpna dvojice pod-
vodníků, která vybírala
od občanů zálohu na pří-
pravné výkopové práce
při budování městské
kanalizace. Radnice před
těmito podvodníky dů-
razně varuje! Na připra-
vovanou kanalizační sí�
v Bohumíně zatím není
vydáno stavební povole-
ní a její výstavba začne
nejdříve ve druhé půlce
příštího roku. (balu)

Mnozí jeli na dovolenou s rodiči nebo
byli u prarodičů. Pro ty, kteří se chtěli ně-
co nového naučit nebo prožít, organizova-
ly akce například knihovna K3, Maryška.
Řada školáků jela na tábory občanských
sdružení - v našem městě to byli například
mladí hasiči, judisté a další. Nejvíce zají-

mavých táborů však zorganizoval Dům
dětí a mládeže. Dva příměstské se zaměře-
ním na sport a techniku s návštěvou aqua-
centra, bowlingu (celkem 65 dětí), »Letní
taneční rodeo«, což bylo soustředění ta-
nečního souboru Radost v Trojanovicích
(56 dětí) a hlavně dva tábory na turistické

základně v Návsí u Jablunkova. Měli jsme
možnost tento tábor navštívit a opravdu
se zde děti nenudily. Spousta her, soutěží,
dobrodružných výprav a letos vše pod mo-
tivačním názvem »Divoký západ - Wes-
tern show«. Táborníci spolu se svými ve-
doucími dali dohromady táborovou hym-
nu, naučili se nové tance a dařilo se jim 
i při sběru hub. Tento pobyt v přírodě zde
prožilo 120 dětí. 

(Dokončení na str. 5)

Léto a zasloužené prázdniny školáků patří neodmyslitelně k sobě. Studenti si dny
volna organizují po svém, mládež školou povinná má řadu možností, povětšinou ale
závisí na tom, co se pro ně připraví.

S příchodem nového škol-
ního roku připravila společ-
nost Bospor překvapení pro
děti. Po celé září budou mít
děti do 10 let přístup na ba-
zén zdarma bez omezení doby.

Starší děti do 15 let mohou

využít zdarma první hodinu

koupání. Tato nabídka začíná

platit od 7. září. 

V době od 1. do 6. září je ba-

zén z technických důvodů od-

staven. Poslední plavání před

odstávkou je 31. srpna do 18

hodin! V neděli 7. září bude

od 8 hodin aquacentrum zno-

vu otevřeno. (red)
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aktuálně

Město opraví téměř 
čtyřicet bytových domů
Pro příští rok je rozhodnuto,

které z městských domů pro-
jdou rekonstrukcí a kolik na to
město vynaloží finančních
prostředků. Za devadesát mili-
onů korun bude opraveno o-
kolo šesti set bytů. Podrobněji
čtěte na dalších stránkách lis-
tu (str. 8).

Vylicitována více než
stovka bytů
Z rozboru licitací nájmů

městských bytů uskutečně-
ných v první polovině letošní-

O čem jednala rada města

Plán oprav a investic do bytového fondu
Rada města projednala na svém zasedání 11. srpna mimo 

jiné plán oprav bytového fondu na příští rok. Mezi dalšími 
záležitostmi bylo na programu vyhodnocení nových zásad
sjednávání nájemních smluv, rozbor neobsazených sociálních
bytů a další.

ho roku vyplývá, že v tomto
období bylo licitováno 108 by-
tů. Devadesát jedna jich bylo
vylicitováno, sedmnáct licitací
neskončilo uzavřením nájem-
ní smlouvy. Průměr vylicitova-
né ceny za metr čtvereční byl
51,90 Kč, průměrná účast v li-
citacích byla 5 až 6 zájemců.

Jednu z hlavních změn v zá-
sadách licitace, povolení účas-
ti vlastníků rodinných domů,
bytů v osobním vlastnictví 
a družstevních bytů, využilo 14
procent zájemců o bydlení 
v městském bytě.

Nulová tolerance v bytové
politice
Pro neplacení nájmů byly

radou města schváleny čtyři
výpovědi z nájmu městského
bytu. Dlužná částka v těchto
případech přesáhla 46 tisíc ko-
run.

K 31. červenci evidoval ma-
jetkový odbor městského úřa-
du celkem 102 volné sociální
byty. Během uplynulého polo-
letí se vystěhovalo z 21 bytů 75
osob. 

Město chce postupně tyto
byty nižší kategorie rekonstru-
ovat na moderní a komfortní
bydlení. Proto zůstávají neob-
sazené a čekají na uvolnění ce-
lého domu, aby zde mohla

proběhnout jejich generální
přestavba.

Převod Domova Jistoty 
zatím odložen
Domov Jistoty zůstane v ma-

jetku Moravskoslezského kra-
je ještě minimálně příští rok.
Plánovaný převod do majetku
města zatím radní odložili. Při-
pravuje se ucelená koncepce
sociálních služeb pro seniory,
která počítá se zařazením i to-
hoto zařízení do městského
majetku, ale v tuto chvíli k to-
mu ještě nejsou připraveny
podmínky. Více k tomuto té-
matu v rozhovoru s místosta-
rostkou Věrou Palkovou na
straně 5.

František KREJZEK

Sloupek nově i s historickými údaji
Teplotu, vlhkost vzduchu

a tlak můžete od 12. srpna 
odečíst z nových meteorolo-
gických přístrojů, které jsou
nainstalovány na oprave-
ném meteosloupku před bu-
dovou radnice. 

Provádějící firma drobnou
stavbu doslova rozebrala na
jednotlivé segmenty, vyčistila
je, otryskala, natřela a napus-
tila speciální látkou proti spre-
jům. Při renovaci se ve spodní
části podstavce objevil letopo-
čet 1922. Pokud se jedná o rok
vzniku, změnilo by to doposud
zjištěné informace o počátku
této památky, která je na ta-
bulce za sklem datována kon-
cem dvacátých let minulého
století. 

Meteorologické přístroje
jsou nyní umístěny za bezpeč-
nostním sklem. Kromě ukaza-
telů teploty, vlhkosti a tlaku
vzduchu jsou zde ještě navíc
tabulky s geografickými a de-
mografickými informacemi. 
Z nich se například dovíme
souřadnice GPS, extrémní tep-
loty ve městě, roční srážkový
úhrn, ale také letopočty vel-
kých povodní, které v Bohu-
míně rozhodně nejsou mimo-
řádnou událostí. V 16. století

jsou zde zaznamenány tři vel-
ké vody, v 19. století už je jich
deset a šestnáct povodní na-
počítáte v minulém století.
Sloupek je osazen korouhvič-
kou, kterou před lety vyrobili 
a městu darovali umělečtí ko-
váři Gospošové.

Drobná stavbička, která do
obnovy spíše kazila vzhled o-
kolí kulturní památky radnice,
ho nyní esteticky doplňuje.
Rekonstrukce meteosloupku
si vyžádala náklady ve výši 153
tisíc korun.

František KREJZEK

Foto: František Krejzek

Pozvánka na jednání
zastupitelstva

Zastupitelstvo města se se-
jde na svém veřejném jednání
8. září od 13 hodin. Zúčastnit
se ho můžete i vy, pokud při-
jdete do velké zasedací síně
radnice. Na programu se obje-
ví mimo jiné tyto body:
- slib 2 nových strážníků

městské policie
- rozpočet města za I. pololetí

roku 2008, I. verze rozpočtu
roku 2009

- žádosti o dotace na sport 
a kulturu z městského rozpočtu

- hodnocení činnosti výborů
zastupitelstva a komisí rady

- majetkové záležitosti. (red)

Krátkodobé omezení
správních agend

Ve dnech 4. až 8. září pro-
běhne na informačních systé-
mech správních agend minis-
terstva vnitra převod na vyšší
verzi. Pro náš úřad to zname-
ná, že po celý pátek, 5. září ne-
bude možno provádět v evi-
denci obyvatel, v evidenci ob-
čanských průkazů a v infor-
mačním systému cestovních
dokladů žádné aktualizace.
Nepůjdou vyřídit například
pasy »rychlovky«. (red)
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krátce

Termíny licitací městských bytů

I Byt na ulici Okružní
1068, 0+2, číslo bytu 12,

kategorie I, 2. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 52,38
m2, pro výpočet nájemného
48,72 m2. Prohlídka bytu 28.
8. od 8 do 8.30 hodin. Licitace
se koná 1.9. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Janáčkově
804, 1+1, číslo bytu 5, kate-

gorie II, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 44,10 m2, pro
výpočet nájemného 44,10 m2.
Prohlídka bytu 28.8. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
1.9. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 136,

kategorie I, 8. nadzemní pod-

laží. Celková plocha 53,53 m2,

pro výpočet nájemného 49,49

m2. Prohlídka bytu 28.8. od

8.30 do 9 hodin. Licitace se

koná 1.9. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
566, 1+2, číslo bytu 7, kate-

gorie II, 4. nadzemní podlaží.

Celková plocha 62,60 m2, pro

výpočet nájemného 59,45 m2.

Prohlídka bytu 2.9. od 10 do

10.30 hodin. Licitace se koná

8.9. v 16 hodin.

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 4, kategorie

I, 1. nadzemní podlaží. Celko-

vá plocha 29,65 m2, pro výpo-
čet nájemného 28,68 m2. Pro-
hlídka bytu 2.9. od 11 do 11.30
hodin. Licitace se koná 8.9. 
v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+1, číslo bytu 2, ka-

tegorie I, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 38,61 m2, pro
výpočet nájemného 37,27 m2.
Prohlídka bytu 4.9. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
8.9. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 68,

kategorie I, 12. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,70
m2, pro výpočet nájemného
28,13 m2. Prohlídka bytu 4.9.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 8.9. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+3, číslo bytu 16,

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:

kategorie I, 4. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 60,71
m2, pro výpočet nájemného
59,37 m2. Prohlídka bytu 11.9.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 15.9. v 16 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 1+3, číslo bytu 47,

kategorie I, 9. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 68,46
m2, pro výpočet nájemného
66,89 m2. Prohlídka bytu 11.9.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 15.9. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Alešově 1070,
0+1, číslo bytu 19, kategorie

I, 4. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 30,72 m2, pro výpo-
čet nájemného 28,59 m2. Pro-
hlídka bytu 9.9. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 15.9. 
v 16.30 hodin. 

Bližší informace na telefo-
ním čísle 596 092 199. (vach)

Zaplevelené pozemky přijdou majitele draho

Plevel je rovněž zdrojem pro
zvýšený výskyt klíš�at a alerge-
nů, a v neposlední řadě zaple-
velený pozemek neladí oku
kolemjdoucích. Pokud s tako-
vým nezodpovědným vlastní-
kem sousedíte, dokáží vám ná-
lety plevele na vaši zahradu
znepříjemnit nejednu chvilku.

Městský ú-
řad Bohumín,
odbor životní-
ho prostředí a služeb, se snaží
každoročně zlepšovat tuto si-
tuaci a provádí kontroly v te-
rénu. Při zjištění neudržova-
ného pozemku identifikuje
vlastníka a odešle mu výzvu,

ve které upozorní na danou
skutečnost a nařídí termín 
úpravy pozemku. Většina
vlastníků reaguje hned na prv-

ní výzvu a své
pozemky upra-
ví. Někteří

však bohužel nereagují a po-
zemky zůstávají i nadále zaple-
veleny. S těmito vlastníky začí-
ná další řízení, které může
končit až uložením pokuty.
Připomínáme, že vlastník má

povinnost zamezovat šíření
plevele tak, aby nevznikla ško-
da jiným osobám, nebo nedo-
šlo k poškození životního pro-
středí nebo k poškození zdraví
lidí nebo zvířat. Aby nedochá-
zelo k zaplevelování pozemků,
je nutno tyto minimálně dva-
krát ročně pokosit. Pokos je
určitě levnější než případná
pokuta.

Eva LISZOKOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Každým rokem stejný problém. Někteří vlastníci nechají
své pozemky zarůst plevelem, který přerůstá a větrem se pře-
náší jeho semena na pozemky udržované. 

aktuálně

Lidé, kteří se na odboru ži-
votního prostředí a služeb 
v předem vyhlášeném termínu
zaregistrovali, se mohou obra-
cet na dispečera na telefonní
lince 604 228 470 v době od 
6 do 14 hodin, nebo se osobně
dostavit na deponii, která se
nachází na ulici Ovocné za ne-
mocnicí ve Starém Bohumíně.

Telefonicky nebo osobně se
žadatelé mohou domluvit, kdy
a v kolik hodin jim ornice bu-
de přivezena. Rozvozy budou
probíhat pouze v úterý a ve
čtvrtek, vždy od 7 do 18 hodin.

Za ornici občan nic neplatí,
uhradí pouze nakládku a roz-
voz. Za nakládku lidé zaplatí
300 korun, za rozvoz na území

Rozvoz ornice zájemcům zahájen
Bohumína 400 korun. Obča-
né si mohou zajistit i vlastní
odvoz, to už záleží na domluvě
s dispečerem. Úhrada probíhá
přímo na místě. 

V případě deštivého počasí
rozvoz ornice neprobíhá. 

Případní další zájemci se
mohou stále zaevidovat na
MěÚ Bohumín, odboru život-
ního prostředí a služeb, kance-
lář č. 212, nebo na tel. č. 596
092 174.

Eva LISZOKOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Žadatelé, kteří se v minulých dnech zaevidovali do seznamu
uchazečů o ornici, kterou město získalo při skrývce v souvis-
losti s výstavbou dálnice, se v nejbližších dnech dočkají. První
nákladní automobily s ornicí vyrazily již 12. srpna.

Přispěchali okamžitě
na pomoc

Děkuji zaměstnancům firmy
Kolík za poskytnutí pomoci 
a odvoz do nemocnice při ne-
hodě, která se mi stala 31. čer-
vence. Důvodem nehody byla
snížená kanálová vpus�, do
které jsem najel na kole. Po-
moc se dostavila okamžitě. 

Jiří KVASNICA
Pozn. redakce: Komunikaci

udržuje Správa a údržba silnic.
Firma byla na nedostatek upo-
zorněna.
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Připomínky ze setkání s občany
radnice plníOd setkání občanů s vedením radnice uplynula již dostatečně dlouhá do-

ba na to, abychom se na městském úřadě poptali, jak vedení města naložilo
s připomínkami občanů, které zazněly v jednotlivých městských částech.
Dnes přinášíme první část odpovědí, v příštím čísle rubriku dokončíme.

VRBICE
Autobus naváže 
na vlakové spojení
První ranní autobusový spoj

č. 6 směrem do centra Bohu-
mína pojede ze zastávky ve Vr-
bici v 5.19 hodin. Po jednání 
s ČSAD bude bezpředmětné
desetiminutové čekání na au-
tobusovém stanovišti v centru
města zrušeno a od nového
jízdního řádu bude spoj nava-
zovat na odjezdy vlaků.

Jak na neukázněné řidiče
Požadavek Vrbických na in-

stalaci měřiče rychlosti v jejich
městské části byl splněn a zaří-
zení tam je dodnes. 

PUDLOV
Kritika údržby pozemků
Kosení trávy na městských

pozemcích mělo mírný skluz
způsobený červnovým dešti-
vým počasím. V současnosti
kosení probíhá v běžném reži-
mu. Soukromé vlastníky ne-
pokosených pozemků průběž-
ně vyzýváme k nápravě.

Jak je zajištěno čištění 
na ulici Lounská?
Komunikace na ulici Loun-

ské se zametá dvakrát měsíčně
silničním zametačem. Zvýšený
provoz na komunikaci v sou-
vislosti s výstavbou dálnice
nenastal.

Bude v Oku nový jízdní řád?
Nový jízdní řád ČSAD bude

zveřejněn v Oku v prosinci,
ihned jakmile bude nová verze
k dispozici (bude platit od
14.12.2008).

STARÝ BOHUMÍN 
Problém s křídlatkou 
Rozšíření křídlatky u Bajcův-

ky bylo projednáno se správ-
cem vodního toku ŽDB Group
a. s. Koncem července byl pro-
veden chemický postřik a ná-
sledně bude provedena me-
chanická likvidace.

Trsy trávy na náměstí
Odstraňování prorůstání trá-

vy před domy na náměstí Svo-

body bylo provedeno veřejně
prospěšnými pracovníky. Čiš-
tění se bude opakovat.

Chování a hlučnost
S bezdomovcem Lá	ou, na

jehož hlučnost zejména v noč-
ních hodinách, poukazovali
Starobohumínští, provedla
městská policie pohovor. Situ-
ace by se měla zlepšit.

Kdo je vlastně majitelem
Pustynie?
Kaple Pustynia je nemovitá

kulturní památka, která po-
chází z 2. třetiny 18. století. 
O součinnost při určení vlast-
nických práv k této památce
jsme se obrátili na Úřad pro
zastupování státu ve věcech
majetkových. Jako vlastník po-
zemku pod touto kaplí je vede-
na v katastru nemovitostí Julie

Königová, jejíž pobyt je nezná-
mý. V současné době je ze zjiš-
těných podkladů zřejmé, že se
jedná o zkonfiskovaný majetek
dle dekretu č. 108/1945 Sb., 
avšak konfiskační výměr, pří-
padně přídělová listina, která
by tuto skutečnost jednoznač-
ně prokazovala, nebyla dosud
nalezena a provádí se další šet-
ření. V případě, že by objekt
kaple přešel do vlastnictví stá-
tu, mohlo by město jednat o je-
ho bezúplatném převodu do
vlastnictví města.

Diskotéky, hluk v bývalé
samoobsluze
Časté diskotéky a hluk vy-

cházející z bývalé samoobsluhy
ve Starém Bohumíně jsou již
minulostí. Vlastník objektu u-
končil nájemní smlouvu s pro-

vozovatelem zařízení a disko-
téky zde již neprobíhají.

SKŘEČOŇ 
Bezpečnost dětí
Občany z Nové Vsi můžeme

uklidnit, doprava dětí do i ze
školy je dohodnutá i po prázd-
ninách. Zatím do konce října.

Pomůže zrcadlo na výjezdu?
Výjezd z Polní ulic na hlavní

cestu je nepřehledný. Skře-
čoňští navrhují zrcadlo. Zatím
byla změněna přerušovaná čá-
ra na plnou v obou směrech
před touto křižovatkou a Do-
pravní inspektorát PČR Kar-
viná byl požádán o stanovisko 
k umístění zrcadla a omezení
rychlosti ve směru od Dolní
Lutyně na 70 km/h.

(Dokončení příště)

V sázce o deset piv prohrál starosta města Petr Vícha s Jiřím
Varkočkem, když se na setkání občanů ve Vrbici vsadil o do-
držení termínu zákazu vjezdu nákladních vozidel do této
městské části. Termín se zpozdil o čtrnáct dnů a výherce do-
stal deset »lahváčů« a meruňkovici. 

Průjezd nákladní automobi-
lové dopravy touto městskou
částí trápila Vrbické již léta.
Otevření dálnice v prosinci
loňského roku však na kritické
dopravní situaci vůbec nic ne-
změnilo. Řidiči kamionů a ná-

kla	áků dál projížděli měs-
tem. Zasáhla až nainstalovaná
značka, která byla osazena 14.
července. Radnice jednáním 
s Moravskoslezským krajem
nakonec dosáhla zákazu vjez-
du automobilů nad 12 tun půl

Vrbičtí se dočkali omezení dopravy
roku po otevření úseku dálni-
ce z Ostravy do Bohumína. 

»Na setkání občanů ve Vrbici
jsem slíbil, že zákaz vjezdu bude
nainstalován do konce června. Ale
Jiří Varkoček ihned kontroval, že
on má zaručené informace o záři-
jovém termínu. Napřáhl jsem 
k němu ruku a řekl ›o co‹, a nabídl
jsem deset piv. Všichni to slyšeli 
a viděli, sázka byla uzavřená. Ter-
mín mohl být dodržen, ale sou-
běžně s instalací zákazové značky
byla prováděna také změna před-
nosti na křižovatce u bývalé Ry-
beny. A tam došlo ke zpoždění ú-
pravy celé křižovatky a tím k po-
sunutí konečného termínu prove-
dení všech změn. Jsem rád, že
jsem sázku prohrál, protože ter-
mín září byl pro mne nepředstavi-
telný,« s úsměvem sdělil Oku
Petr Vícha. 

V pátek 15. srpna předal sta-
rosta majiteli zahradnictví ve
Vrbici, Jiřímu Varkočkovi, jeho
výhru ze sázky. Deset lahvo-
vých piv a přidal meruňkovici.
Možná, že na příštím setkání
pozve Jiří Varkoček starostu na
jedno točené, uvidíme. (frk)

Foto: Lucie Balcarová
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■ V následujících dnech
hlídky zadržely další dvě hle-
dané osoby z Bohumína, které
se zde dopouštěly rozsáhlé trest-
né činnosti.

■ Poslední červencový večer
přišlo na služebnu oznámení
starší paní z Rychvaldu, že jí
její vnuk ukradl mobilní tele-
fon a utekl z bytu. Vzhledem 
k tomu, že se to stalo již potře-
tí, rozhodla se to oznámit. 
Strážníci vnuka zadrželi a pře-
dali PČR.

■ Na nádraží ČD zadrželi
4.8. strážníci dalšího hledané-
ho muže, který se vyhýbal ná-
stupu výkonu trestu.

■ V pravé poledne 20.7. za-
drželi strážníci poblíž Lidické
ulice muže, který z vagonů ČD
odcizil větší množství hliníko-
vých částí a před hlídkou se
pokusil utéct. Odpoledne
hlídka zadržela na ulici Petra
Cingra hledanou ženu z Os-
travy.

■ Den byl na události plod-
ný. Večer hlídka zajistila čtyři
podnapilé mladíky, kteří si
krátili dlouhou chvíli házením
popelnic do zahrad u parku P.
Bezruče. Dva z nich pak byli
převezeni na protialkoholní sta-
nici do Karviné a věc byla po-
stoupena přestupkové komisi.

Městská pol icie: ✆✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

M a j á k  m ě s t s k é  p o l i c i eOhlédnutí 
za prázdninami 
a letními tábory

(Dokončení ze str. 1)
Poděkování patří dospělým

vedoucím, kteří ve všech pří-
padech připravili účastníkům
pestrý program a pečlivě se 
o ně starali. Až děti nastoupí
do školy, budou si mít s kama-
rády o čem vyprávět.

Za komisi rady města pro
výchovu a vzdělávání přeji
všem žákům, pedagogům i o-
statním školským pracovní-
kům úspěšný vstup do školní-
ho roku 2008/2009 a rodičům
hodně trpělivosti se svými
školáky.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda komise 

■ Opilý muž 11.8. před ná-
dražím ČD bil a posléze zranil
psa. S podezřením na týrání
zvířete strážníci muže zajistili
a předali PČR.

■ Hlídka na Michálkovické
ulici v Rychvaldě kontrolovala
ráno 13.8. řidiče spícího ve vo-
zidle. Uvnitř pak strážníci za-
hlédli ruční pilu, křovinořez,
vrtačku, sadu gola klíčů, něko-
lik autorádií a další věci. S po-
dezřením na trestnou činnost
strážníci předali tohoto dobře
vybaveného spáče Policii ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Jsou hlavním důvodem 
rozhodnutí rady odsunout datum
převzetí Domova Jistoty finanční
prostředky nebo je v tom ještě 
něco jiného?

Cílový stav, kterého chceme
v našem městě v oblasti péče 
o seniory dosáhnout je, aby-
chom občanům Bohumína na-
bídli standardní lůžkové zaří-
zení s kapacitou asi 60 lůžek.
Vycházíme z koncepce, která
zahrnuje veškerou péči o starší
občany. Funguje již od okamži-
ku, kdy občan potřebuje tak-
zvanou terénní pečovatelskou
službu - zajištění nákupu, úkli-
du, dovoz obědů a podobně.
Dalším stupněm jsou domy 
s pečovatelskou službou, kde
je senior pod každodenním
dohledem pečovatelky. 

A když již ani tato forma ne-
stačí, nabídneme lůžkové zaří-
zení typu Domova Jistoty 
s veškerou péčí čtyřiadvacet

Máme komplexní program sociálních služeb 
Rozhovor s místostarostkou Věrou PalkovouDomov Jistoty (dříve Domov důchodců)

zatím zůstane v majetku Moravskoslezského
kraje, a to minimálně ještě v příštím roce.
Rozhodli o tom naši radní, kteří odložili
plánovaný převod Domova Jistoty do ma-
jetku města Bohumína. O důvodech tohoto
posunu, a nejen o nich, jsem si povídal 
s místostarostkou města Věrou Palkovou.

hodin denně. Celý průběh se-
niorského věku chce mít měs-
to pod střechou jediné organi-
zace - Centra
sociálních slu-
žeb. Výhodou
se jeví i možné propojení na
zdravotní péči městské ne-
mocnice. Ta může poskytnout
také další služby - přípravu jí-
del, praní prádla a další.

Zeptám se jinak. Má město 
na to, aby mohlo ze svých 
finančních prostředků Domov
Jistoty provozovat?

Financování těchto zařízení
není celostátně dořešeno. Si-
tuace však prochází transfor-
mací a my spoléháme na to, že
se v budoucnu změní k lepší-
mu. Část nákladů si financuje
klient z příspěvku na péči, 
hotelové služby hradí ze svého
důchodu a zbytek dofinanco-
vává stát. Žádné zařízení tohoto
typu není samofinancovatel-

né. Případné ztráty je povinen
hradit zřizovatel. A tady cítí-
me určité riziko dalšího zatíže-
ní městského rozpočtu. Město
chce v současné době podpořit
především svou vlastní ne-
mocnici. Ve zdravotnictví do-
šlo ke změnám, které ovlivňují
negativně její hospodaření. Po
zavedení poplatků jsme zazna-

menali pokles
výkonů a tím 
i snížení tržeb.

Může se stát, že po dvouletém
vyrovnaném hospodářském
výsledku bude nemocnice po-
třebovat provozní dotaci měs-
ta. Navíc jsme připraveni u-
pravit platy především střed-
nímu zdravotnickému perso-
nálu, aby neměl důvod odchá-
zet za lepšími výdělky jinam.
To je náš prioritní zájem. 

Odsunutím převzetí domo-
va důchodců na pozdější ter-
mín nic neztrácíme, ten bude
dále fungovat v současných
podmínkách. 

Jaké jsou náklady na provoz 
zařízení typu Domova Jistoty?

Jeden klient »stojí« měsíčně
více než dvacet sedm tisíc ko-
run. Nejvyšší položku tvoří

mzdové náklady - provoz je to-
tiž nepřetržitý dvacet čtyři ho-
din denně. Hotelové služby,
tedy pobyt a strava jednoho
seniora, vycházejí přes 300 ko-
run denně. 

Zatím jsou na dotaci těchto
služeb uvolňovány peníze z mi-
nisterstva práce a sociálních
věcí, ale v budoucnu by je mě-
ly rozdělovat kraje. 

Domov Jistoty máme v kon-
cepci sociálních služeb zahr-
nutý a do majetku města jej
převést chceme. Jde jen o ter-
mín, kdy to bude pro město 
uskutečnitelné.

Naším cílem není jen mít
pro seniory dostatečný počet
míst v sociálních zařízeních. 
V programu je zahrnuta i pre-
vence. Nabídnout hned od po-
čátku seniorského věku lidem
plnohodnotnou životní náplň.
Spolu s dobrou zdravotní kon-
dicí je to předpoklad, že klien-
tů, kteří budou potřebovat po-
slední stupeň péče v domově
důchodců, nebude přibývat.
Cílem programu je, aby byl
člověk co nejdéle soběstačný,
v psychické pohodě a prožil 
plnohodnotný podzim života.

František KREJZEK

aktuálně
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V pojízdné sběrně lze odev-
zdávat vyřazené elektrozaříze-
ní: televizory, ledničky, pračky,
radiopřijímače, počítače, vysa-
vače, topinkovače, vrtačky, 
elektronické hračky, zářivky 

apod. (vyřazené elektrospotře-
biče musí být kompletní) a od-
pady: autobaterie, zbytky ba-
rev, olejové filtry, motorové o-
leje, textil znečištěný olejem,
obaly spotřební chemie, pneu-

Svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení
matiky osobních aut, léky, mo-
nočlánky…

Poslední termín svozu v le-
tošním roce je stanoven na so-
botu 8. listopadu.

Vaše případné dotazy zod-
poví a bližší informace sdělí
pracovník Městského úřadu
Bohumín, odboru životního
prostředí a služeb, na telefon-
ním čísle 596 092 154.

Šárka PLUTOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Stromy se nezlomily - hasiči otrhali šišky
Dva vysoké smrky na ná-

městí T. G. Masaryka, které
jsou každoročně součástí vá-
noční výzdoby města a v létě
šíří kolem sebe vůni prysky-
řice, letos přinesly bohatou
úrodu šišek. Bylo jich tolik,
že špičky stromů se prohnu-
ly do oblouku. 

Při větším nebo nárazovém
větru by mohlo dojít ke zlome-
ní a poškození stromů. »Raději
jsem urychleně zavolala na po-
moc hasiče, kteří z vršků smrků
nadměrnou úrodu šišek obrali 
a ulehčili tak stromům,« infor-
movala 
ubica Jaroňová z od-
boru životního prostředí a slu-
žeb. Z vysokozdvižné plošiny
hasiči obrali šišky ve čtvrtek
14. srpna. Ještě tentýž den 
v noci přišel lijavec, bouřka 
a silné poryvy větru. Zásah te-
dy přišel na poslední chvíli 
a nebyl zbytečný. (red) Vrchol smrku se pod tíhou šišek ohnul. Na detailu je vidět, jak byl šiškami obsypán. Foto: 
ubica Jaroňová

Připomínáme všem občanům, že v sobotu 6. září proběhne
další svoz nebezpečné složky komunálního odpadu a vyřaze-
ného elektrozařízení. Pojízdná sběrna bude přistavena na ur-
čených stanovištích ve stanovených časech podle stálého har-
monogramu, který najdete také v ekologickém kalendáři
města na rok 2008.

Naše nemocnice 
informuje občany

Od 8. září zahájí provoz
nově zřízená interní ambu-
lance Bohumínské městské
nemocnice, a. s. na Středis-
ku zdravotnických služeb,
Čáslavská 1176, Bohumín (3.
nadzemní podlaží, bývalá or-
dinace doktorky Pálové).

Jedná se o všeobecnou in-
terní ambulanci poskytující
standardní služby (předope-
rační vyšetření, základní inter-
ní vyšetření, EKG, vyšetření
srdeční činnosti i krevního tla-
ku během 24 hodin tzv. Holte-
rovým monitorováním). Léka-
řem této ambulance bude dok-
tor Jaromír Mikula, ordinační
hodiny budou upřesněny a vy-
věšeny na dveřích ambulance.

Rovněž i zde bude fungovat
objednávkový systém (již od 1.
září 2008). Je nutno, aby se
pacienti k internímu vyšetření
předem objednali na telefon-
ním číale 596 012 765. Klienti
musí mít u sebe doporučení
svého praktického či odborné-
ho lékaře, specialisty.

Dagmar GATTNAROVÁ

krátce

Uzavírka ulice 9. května
V souvislosti s výstavbou

nového nákupního centra v bý-
valém areálu Benziny je v sou-
časné době ulice 9. května ve
stavu rekonstrukce. Provoz je
zde řízen světelnou signalizací
a průjezd je značně kompliko-
vaný. Ve dnech 30. a 31 srpna
bude ulice zcela uzavřena pro
veškerou dopravu. Během těch-
to dvou víkendových dnů do-
jde k odstranění nefunkčních
kolejí. Za omezeného provozu
v tomto úseku bude poté re-
konstrukce komunikace po-

kračovat asi do poloviny listo-
padu úpravami kanalizace,
přeložkami vpustí, rozšířením
komunikace, výstavbou nové-
ho chodníku. (red)

Czech POINT 
je dobrý nápad

Podle zájmu občanů, kteří
od počátku roku do poloviny
srpna využili prostřednictvím
Czech POINTU možnosti po-
žádat o nejrůznější výpisy, se
dá odvodit, že zavedení této
služby byl dobrý nápad. Dvě
místa s tímto označením v pro-
storách městského úřadu po-
skytla do 20. srpna 1 483 výpi-

sů z katastru nemovitostí, ob-
chodního rejstříku nebo rejst-
říku trestů. Nejčastěji žádají
občané o posledně jmenovaný
dokument, byl vydán téměř ti-
síckrát, na katastr nemovitostí
se prostřednictvím Czech POIN-
TU s žádostí o výpis obrátilo
480 žadatelů. Nesporná výho-
da je nejen v tom, že není nut-
né chodit na různá místa, ale 
i v okamžitě poskytnuté služ-
bě, výpisy se provádějí na poč-
kání. Czech POINT najdete 
v přízemí hlavní budovy rad-
nice v kanceláři číslo 104 nebo 
v přízemí vedlejší budovy 
v kanceláři číslo 103. (red)
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Po narození syna jste se jakoby
vytratil z veřejného života. 
Už nečteme vaše příspěvky 
v politické rubrice. Je přírůstek 
v rodině tou prvotní příčinou?

Je faktem, že mám daleko
méně času na takové věci, jako
je psaní komentářů do OKA,
ale můj syn Tomášek není pří-
činou. Přesně před dvěma lety
jsem dobrovolně změnil za-
městnání a nyní pracuji jako
manažer technického rozvoje
ve společnosti Vítkovice Cy-
linders, a. s., světového výrob-
ce tlakových nádob. Jsem zá-
stupcem společnosti v několi-
ka pracovních skupinách při
ECMA (sdružení evropských
výrobců tlakových nádob) se
sídlem v Bruselu. Za dva roky
jsem pracovně projel kus svě-
ta, od Japonska, Kanady, přes
polovinu evropských států…,
téměř každý měsíc jsem pra-
covně v Bruselu nebo ve Víd-
ni. Nyní se připravuji na slu-
žební cestu do Atlanty v USA,
kde se bude projednávat revi-
ze mezinárodní směrnice na
testování tlakových nádob na
vodík. Navíc, práce ve firmě,
kde mi nikdo nic neodpustí,
denně od rána do večera. Tak-
že sám vidíte, že to není žádná
legrace…

Blíží se podzimní volby do 
krajských zastupitelstev. Co byste
jako kandidát do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje byl
schopen pro město prosazovat? 

Moje účast v krajských vol-
bách je pouze symbolická, ne
že bych to
podceňoval, to 
v žádném pří-
padě, ale jsem
někde na 50. místě kandidátky
a reálná šance je cca 30 volitel-
ných míst. Čím bych mohl e-
ventuálně přispět - ve firmě
mám mimo jiné na starosti fi-
nancování výzkumných pro-
jektů z fondů Ministerstva
průmyslu a obchodu a evrop-
ských fondů, takže zkušenosti
z této oblasti bych mohl nabíd-
nout, nemluvě o spoustě uži-
tečných kontaktů. Ale o tom
je zbytečné spekulovat.

Je pro nováčka v zastupitelstvu
města obtížné obhajovat na 
veřejných zasedáních své názory?

ODS má v zastupitelstvu
města pět křesel a ČSSD šest-
náct, víc k tomu nemám co do-
dat. Vůle občanů města Bohu-
mín je prostě taková. Doufám,
že po dalších komunálních
volbách se situace změní více
ve prospěch ODS.

Na jakých zájmech města 
se shodujete se zastupiteli za 
sociálně demokratickou stranu?

Na většině věcí se jistě
shodneme, v tom není pro-
blém. Například budování
sportoviš�, financování kul-
turních a sportovních akcí, in-
vestice do úprav parků, ulic,
dětských hřiš�. Konečně se za-
čal dělat pořádek s neplatiči
nájemného a ostatními lumpy

ve městě. Tr-
valo to sice 15
let, ale lépe
te	, než nikdy. 

Kde byste naopak postupoval 
jinak?

Je více věcí, kde bych postu-
poval jinak, na vše nemáme
prostor, ale uvedu alespoň je-
den příklad. Město Bohumín
je vlastníkem zhruba 4500
městských bytů. Všichni víme,
že technický stav domů a bytů
již neodpovídá požadavkům
21. století na moderní bydlení.
Proto neustále opakovat otře-
panou frázi, že město Bohu-
mín investuje veškeré pro-
středky vybrané z nájemného,
nestačí. Jestliže vrcholoví ma-
nažeři města prohlásili, že ne-
mají zájem prodávat domy 
a byty, finančních prostředků
navíc se nedostává, je třeba
něco dělat a nečekat. Napří-
klad zpracovat akční plán, vy-
hlásit tříletý stop stav na veš-
keré ostatní investice (kromě

Musíme rychle rozjet regenerační program
Na slovíčko se zastupitelem Vladimírem Šmídem

Vladimír Šmíd je v zastupitelstvu první volební období. 
Je členem kontrolního výboru zastupitelstva, který dohlíží 
zejména na hospodaření města. Na jeho kritické články v po-
litické rubrice si mnozí jistě pamatují.

rozhovor
nezbytně nutných) a urychle-
ně začít zchátralé domy opra-
vovat, urychleně rozjet rege-
nerační program. Dodávám,
že to je můj soukromý názor.

Co pro vás znamená rodina?
Stručně řečeno - vše. Roční

syn Tomášek je takový malý
Tarzan, je ho všude plno, vše
ho zajímá, všechno musí vidět
a vědět. Manželka to se mnou
nemá lehké, veškerá činnost
související s výchovou dětí 
a chodem domácnosti je na ní.
Také prostřednictvím OKA jí
alespoň můžu poděkovat za
perfektní zázemí, které vytváří
pro mou náročnou práci. K ro-
dině mám silné pouto a může-
te mi věřit, že když se vracím
domů z dlouhodobé služební
cesty, mám slzy na krajíčku.

Připravil 
František KREJZEK

Od 1. září 2008 dochází k dalšímu rozšíření
integrovaného dopravního systému Morav-
skoslezského kraje ODIS. Jeho hlavním zna-
kem je jednotný přestupní tarifní systém, 
umožňující uskutečnit cestu na jeden jízdní
doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu
na zvolený dopravní prostředek a dopravce.

Rozšíření ODIS od 1. září se týká měst Bohu-
mín, Rychvald, Petřvald, Orlová, Karviná, Os-
trava a obce Dětmarovice. Nově jsou do ODIS
zapojeny následující linky dopravce ČSAD Kar-
viná, a. s.:

503 Karviná - Orlová - Ostrava, 
535 Karviná - Orlová - Ostrava (nová bezba-

riérová linka),

539 Karviná - Dětmarovice - Orlová - Rych-
vald,

557 Orlová - Rychvald - Bohumín,
558 Orlová - Petřvald - Bohumín.
V autobusových linkách dopravce ČSAD Kar-

viná, a. s. lze cestovat v tarifu ODIS pouze na
dlouhodobé časové jízdenky a na území města
Ostravy i na 24hodinové jízdenky. Bezplatná pře-
prava se řídí tarifem ODIS. Pro jednotlivé jízdné
na těchto linkách platí nadále tarif dopravce.

Dlouhodobé časové jízdenky přenosné lze za-
koupit v prodejnách DP Ostrava, a. s. v Ostra-
vě, v železničních stanicích na území ODIS vy-
bavených prodejním terminálem (např. Bohu-
mín, Karviná, hl. n., Ostrava, hl. n., Ostrava-
Svinov). (red)

Rozšíření integrovaného dopravního systému Poděkování 
nálezci peněženky

Při nákupu v Albertu
jsem koncem července ztra-
tila peněženku s dosti vyso-
kým finančním obnosem.
Ani při kontrole celé pro-
dejny se nenašla. Teprve dru-
hý den, při doplňování mra-
zícího boxu, zaměstnanec
Martin objevil ztracenou pe-
něženku, a sice v mražáku!
Ihned mi z prodejny zavolali
a peníze vrátili. Poděkování
patří nejen Martinovi, ale ce-
lému kolektivu prodejny.

Alena ČIMBOROVÁ
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Zhruba 90 milionů korun vloží příští
rok radnice do oprav městských bytů.
Rozhodli o tom v minulých dnech rad-
ní města. Opravy se dotknou téměř 600
bytů. Asi 48 milionů půjde na velké 
opravy, 20 milionů na menší i operativní
opravy a dalších 21 milionů spolknou
splátky úvěrů, za něž se už některé 
opravy v minulosti realizovaly. 

Město stále razí zásadu, že veškeré vy-
brané nájemné se vrací zpět do oprav a in-
vestic domovního fondu. Letos se na ná-
jemném vybere 65 milionů korun, v příš-
tím roce to už bude 76 milionů korun.
Kromě vybraného nájemného vkládá měs-
to do rekonstrukcí svých bytových domů
ještě další finanční prostředky. 

Už čtvrtým rokem spolurozhodují o o-
pravách také nájemníci městských bytů.
Ze společných schůzek nájemníků a města
vyplývá, že lidé v Bohumíně mají největší
zájem o výměnu oken, ve kterých spatřují

nejen lepší komfort svého bydlení, ale také
možnost, jak snížit náklady na vytápění. 
A město se jim snaží vyjít vstříc. Příští rok
tak bude opět především rokem výměny
oken.

Komplexní rekonstrukce se příští rok
dočká například dům čp. 1067 v centru
města poblíž náměstí Budoucnosti na Čá-
slavské ulici. Kromě výměny oken dojde 

Město opraví domy za 90 milionů korun

invest ice

i na stavební úpravy. Další opravou je cel-

ková rekonstrukce domů na Štefánikově

ulici 1076 - 1080. Čeká je oprava fasády 

i balkonů, zateplení střechy i výměna o-

ken ve společných prostorách. Další vý-

měny oken i meziokenních vložek se do-

čkají městské domy na ulici Čs. armády

1032 - 1036 a na Bezručově ulici 1143 

a 1145. Oprava výtahů čeká na dům na

Nerudově ulici 1157 a výměna oken a ge-

nerální oprava kanalizace a štítu bude

provedena na domech ve Slezské ulici

227, 276 a 292. Výměna oken a zateplení

štítů čeká také domy na ulicích Komen-

ského 1150 - 1152, Alešova 921 - 923 

a Okružní 229 a 236. 

Lucie BALCAROVÁ

Kde se vzala vaše skupina Palcát,
která se bude starat o skřečoňský
památník?

Naše organizace je občan-
ským sdružením pod názvem
Svaz důstojníků a praporčíků
Armády České republiky, 66.
pobočka, Bohumín, (dále jen
SDaP AČR). Jejím úkolem je
mimo jiné také práce s mláde-
ží. Pod naší pobočkou funguje
klub branné přípravy »Pal-
cát«, jsou to kluci ve věku od
dvanácti let. 

Samotný Svaz důstojníků má
okolo dvaceti aktivních členů
zapojujících se do akcí, které
organizujeme. Jde například 
o ukázky vojenské výstroje a vý-
zbroje při různých příležitos-
tech. Mohli jste nás vidět jako
čestnou stráž při pietních ak-
tech k výročí osvobození, vzni-
ku republiky či dne veteránů 
v Bohumíně. Jezdíme jako po-
řadatelská služba do Milosto-
vic u Opavy, kde každoročně
probíhají bojové ukázky Klubů
vojenské historie. Většina na-
šich členů jsou příslušníci Ak-
tivních záloh Armády České
republiky při Krajském vojen-
ském velitelství v Ostravě. 

Slyšel jsem, že skupina Palcát má
zájem o vojenská opevnění, která
jsou na území města z dob druhé
světové války?

Kluci se starají o dva lehké
objekty vzor 37, tzv. řopíky
v lese Borek, které chtějí po-
stupně uvést do původního
stavu. V poslední době jim
přidělávají starost »sběrači ko-
vů«, kteří se snaží bunkry při-
pravit o vše, co se dá ve sběr-
nách zpeněžit. 

Mladé kluky v maskáčích vídám
při branných akcích škol, jsou to
vaši svěřenci?

Se skřečoňskou základní ško-
lou připravujeme dětský bran-
ný den. Vloni jsme při té příle-
žitosti vedli střelecké stanoviš-
tě vzduchovek, topografické
stanoviště a hod granátem ne-
bo opičí dráhu. Jelikož náš
klub patří pod SDaP AČR, je
zaměřen na naši armádu. To zna-
mená, že využíváme výstroj 
a výzbroj (znehodnocenky), kte-
rou mají naši vojáci. Snažíme se
vést kluky i děvčata k vlastenec-
tví a hrdosti. Vždy� Češi patřili 
v obou světových válkách k nej-
lepším, a patří mezi ně při sou-
časných konfliktech i dnes. 

Co ještě nabízíte klukům, a říkal
jste, že snad i děvčatům?

Při našich schůzkách se učí-
me zvládat rizikové situace, kte-
ré mohou v životě nastat. Při-
pravujeme kurzy první pomo-
ci, slaňujeme z domů a lezeme
po skalách. V letních a zim-
ních měsících pořádáme přeži-
tí ve volné přírodě pod zhoto-
venými přístřešky. 

A te� jste ještě navíc požádali
město o možnost starat se
o památník padlým...

Chceme se starat o památ-
ník padlým ve Skřečoni, na
křižovatce u hostince »U Ha-
lady«. Potěšilo nás, že nám na
městském úřadě vyhověli a Šár-
ka Drápelová z odboru škol-
ství, kultury a sportu přislíbila,
že nám město v některých vě-
cech pomůže. Jelikož nemáme
finance, půjde z naší strany 
o péči v rámci našich možnos-
tí. O údržbu zeleně a pořádku
v okolí tohoto památníku. 

Máte nějakou stálou klubovnu,
kam by se mohli případní další
zájemci podívat? 

Marně sháníme prostory, ve
kterých bychom si mohli zřídit
klubovnu. Ideální by byla ve
Skřečoni. 

Pokud se najdou zájemci 
o členství v našem klubu, mo-
hou si prohlédnout naše
stránky na www.kbpp.ic.cz,
kde jsou i další kontakty.

František KREJZEK

Památník padlým má své pečovatele
Mladí lidé se budou starat o památník padlým ve Skřečoni.

Skupina chlapců a děvčat, která si říká Palcát, požádala o tuto
možnost město, které pochopitelně s požadavkem s povdě-
kem souhlasilo. Kdo jsou ti chlapci, kteří chtějí svůj volný čas
věnovat věcem veřejným? Hlavním iniciátorem a vedoucím
skupiny Palcát je Miroslav Sulatický. Zde jsou jeho odpovědi
na otázky, které mě zajímaly.

Foto: Tomáš Sulatický
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Nájemníci domu číslo 200
na ulici Čs. armády v Bohu-
míně děkují technikovi sprá-
vy domů Anně Honkyšové
za rychlé a operativní zajiště-
ní opravy a odstranění poru-
chy, která se projevila na
hlavním sběrném potrubí
splaškových a odpadních vod.

Následkem poruchy tyto vo-
dy nevytékaly do šachtice, ale
začaly být vytlačovány zpět do
van a WC u přízemních bytů 
a v některých místech na hrd-
lech potrubí, která jsou mezi
sebou spojena. Rychlým zása-
hem a odstraněním vážné po-
ruchy nedošlo k nepříjemné
situaci v dalších bytech. 

Velice nás potěšil zodpověd-
ný přístup Anny Honkyšové,
za což ještě jednou děkujeme.

Zdeněk NOVÁK, 
za nájemníky domu č. 200

Poděkování 
za rychlý zásah

Dálnice - nahořklá daň za pokrok
Výstavba dálnic, ať chceme či nechceme, za-

nechává trvalou jizvu na povrchu naší země.
To si člověk uvědomí zejména tehdy, když se 
s touto skutečností setká přímo na území,
v němž žije. Tam, kde jsme byli zvyklí na
vzrostlé stromy a zelené louky či pole s kukuři-
cí, obilím nebo slunečnicemi, tato příroda ná-
hle mizí a je nahrazena kamenivem, betonem
a asfaltem. V Bohumíně navíc prochází trasa
dálnice územím často sužovaným záplavami. 

Lokální povodně jsou v po-
slední době, díky změnám kli-
matu, častější a zátopy mnohdy
nejsou způsobeny řekami Od-
rou nebo Olší, ale mají svůj původ v malých
místních tocích, jako jsou Lutyňka či Flakůvka,
často se objevují v tisku i zátopy způsobené Pet-
růvkou, jež na naše území přitéká z Polska. 

Obávám se, že tato naše dálnice bude mít 
v budoucnu s vodou problémy a možná dokonce
sama některé problémy navíc přinese. Mám na
mysli zejména zátopy v oblastech přilehlých 
k Nové Vsi směrem na Věřňovice, nebo i v ob-
lasti bunkru Na Trati ve Starém Bohumíně 
a návazného pokračování dálnice včetně kruho-
vého objezdu v těchto místech. Totéž si myslím
i o úseku této dálnice v ostravské části při prů-
chodu Hrušovem. 

Podobně jako při budování dálničního úseku
mezi Ostravou a Bohumínem jsem si, jako jistě
řada dalších »zvědavců«, projel na kole stávající
části dálnice ve výstavbě směrem na Novou Ves
a Věřňovice. Bylo to po přívalových deštích,
takže kromě přejezdů rozsáhlých černých kaluží
na haldovinou vysypaném tělese dálnice jsem
byl svědkem toho, v jak nepříznivých podmín-
kách se tato část nachází, pokud se týká spodní
vody. 

V TIKu byla nedávno reportáž o stížnostech
občanů Nové Vsi, kteří uváděli,
že po posledních deštích se jim
dostala do sklepů voda, což něk-
teří přičítali neposekané trávě 

v korytě Lutyňky. Je sice diskutabilní, zda by ji
tam neměli, kdyby se dálnice v jejich blízkosti
nestavěla, ale osobně si myslím, že rozhodně by
se dostatečnému odvodnění zmíněného území
měla věnovat zvýšená pozornost, nejen kvůli
těm občanům, ale i kvůli dálnici samotné, aby-
chom pak jednou nenaříkali nad tím, že se nám
mezinárodní dálnice, která ve Věřňovicích navá-
že na dálnici z Polska, na našem území utopila. 

Rád bych věřil, že projektanti a realizátoři na-
ší dálnice jsou si těchto vodních nástrah v rovi-
natém terénu Bohumína dobře vědomi a budou
schopni případné hydrologické problémy efek-
tivně vyřešit. Ivo ŠTĚRBA

■ O vyjádření k názorům
Ivo Štěrby jsme požádali 
Libora Radiňáka, vedoucího
odboru výstavby městského
úřadu:

Součástí stavby dálničního
tělesa je i vybudování odvod-
ňovacího příkopu, který bude
zajiš�ovat převedení části prů-
toků z místních potoků Baj-
cůvka a Bohumínská stružka
do odlehčovacího příkopu a do-
plní tak již dříve zrealizovaná
protipovodňová opatření řeky
Odry. Zemní valy podél dálni-
ce budou splňovat funkci o-
chrany proti přístupu hladin
Q100 k povrchu dálnice a sou-
běžným komunikacím a záro-
veň budou sloužit i jako pro-
tihlukové bariéry. (Poznámka:
zkratka Q100 znamená výšku
hladiny stoleté vody). V zápla-
vovém území řeky Olše jsou
mosty na dálnici D47 navrže-
ny tak, aby zde nebyly zhorše-
ny odtokové poměry a nedošlo
ke vzdutí hladiny Q100 ve
Věřňovicích i směrem do No-
vé Vsi. V současné době, nic-
méně díky sejmutí ornice v prů-
běhu výstavby silničního těle-

sa, dochází k přechodnému o-
mezení retenčních schopností
krajiny, což má za následek
rozsáhlé laguny na staveništi 
v případě přívalového deště. 

Problematice spodní vody 
v Nové Vsi je věnována dlou-
hodobá pozornost. S ohledem
na výšku její hladiny se nejed-
ná o záležitost jednoduchou 
a zcela odvodnit celé území
Nové Vsi je neproveditelné.
Autor článku si jistě vzpome-
ne na pravidelně podmáčené
pozemky podél ulice Opletalo-

vy ve směru od Šunychlu před
zahájením výstavby dálnice při
každoroční oblevě či po příva-
lových deštích (s problémy při
přívalových deštích se potýkají
všechny městské části). V roce
2002 došlo k realizaci povrcho-
vého odvodnění části území
Nové Vsi vybudováním tří no-
vých čerpacích studní za více
než 10 milionů korun, násled-
ně bylo provedeno odvodnění
Olšinek a v loňském roce byla
dokončena další etapa. 

(red) 

názor

Foto: Štefan Špic

Večerka už by
neměla rušit 

Starosta města obdržel 
3. srpna anonymní stížnost
občanů na rušení nočního
klidu a veřejné pohoršení 
v souvislosti s provozováním
»Večerky u Smažáka« na ulici
Čs. armády. 

S podnikatelkou, která pro-
vozuje Večerku u Smažáka, by-
lo dohodnuto omezení pro-
vozní doby s účinností od 28.
července 2008 do 20 hodin.

V rámci pochůzkové činnos-
ti městské policie dochází, mi-
mo jiné, i ke kontrole uvedené
provozovny. Této lokalitě bu-
de nadále věnována zvýšená
pozornost, zaměřená na do-
držování veřejného pořádku 
a rušení nočního klidu.

Dagmar PROCHÁZKOVÁ,
interní audit městského úřadu

víte ,  že . . .

...k 31. červenci klesla v Bo-
humíně míra nezaměstnanosti 
z 10,41 % (k 1.1.2008) na 8,75
procenta? K tomuto dni bylo
na úřadu práce evidováno 
1 401 nezaměstnaných. (red)
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Po třiceti čtyřech hodinách
non stop jízdy stojíme v Simfe-
ropolu, pod okny našeho příte-
le Saši Kozlova. Jen vyložíme
naše dárky, české pivo, a naklá-
dáme basy ukrajinského piva 
a jedeme dál na plato Čatyr
Dag na Sašovu základnu.

Jedna z chatek se stává pro
další dny naším domovem a ve-
čer se samozřejmě musíme při-
vítat se všemi známými jesky-
ňáři. Jak jinak, než koňakem.
Potkáváme tady lidi, se kterými
jsme se ještě nesetkali. Po po-
vinné exkurzi do Sašova krá-
lovství zpřístupněných jeskyní
Emine Bojir Chasar a Mramor-
naja se Pepa ještě pár hodin vě-
nuje fotodokumentaci tzv. VIP
části Tigrové chodby, se kterou
v loňském roce nebyl spokojen. 

Další den začíná to, co je na-
ším hlavním cílem. Pokračová-
ní průzkumu plata a zaměřová-
ní jeskynních vstupů. Na platu
Čatyr Dag jsou totiž stovky ob-
jevených jeskyní a jejich lokali-

zaci znají jen skupiny speleolo-
gů, které je vykopaly. Nemají 
označení a neexistuje komplet-
ní centrální databáze. A tak
člověk někdy objeví již objeve-
né a zkoumá prozkoumané.
Proto jsme se rozhodli pro za-
měřování známých jeskynních
vstupů a rozšiřování neúplné
databáze.

Příští dny prolézáme desítky
závrtů, procházíme lesy a doku-
mentujeme a popisujeme po-
mocí GPS propasti i jeskyně.
Do některých šachet sestupuje-
me, abychom mohli popsat je-
jich morfologii a přesvědčili se,
zda se jedná o již prozkoumané
lokality. Současně se snažíme 
o otvírky malých závrtů, pro-
pástek. Většina z pokusů končí
v hlubokých hlinito-su�ových
ucpávkách, jejichž odtěžení
by znamenalo možná i týdny
práce. 

Třetí den průzkumu a kopání
se však najednou ozývá vítězný

Bohumínská propast na Krymském pol
V červenci se výprava bohumínských speleologů vydala již

po několikáté na Ukrajinu. Před třiceti lety tady započal 
společný bohumínsko-krymský projekt na objevech krasových
jeskyní.

Letošní létodary rozdávaly dárky 
Letošní Léto-kruhy s podtitulem Létodary se

svého motta držely od samotného počátku.
Dárky a dárečky vznikaly pod rukama dětí 
i dospělých ve tvůrčích dílnách. Z léto-kružních
dárků se těší děti ve stacionáři Salome Slezské
diakonie na Nerudově ulici. V rámci festivalu
jim Maryška a Salome nechaly namalovat na
fasádu jejich zařízení krásný mořský svět. 

1) V dílničkách se malovalo na trička nebo na keramické destičky. 2) Duhoví bojovníci vytvořili mandalu ve tvaru velryby. Foto: Nikola Liberdová
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Klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus)
Příroda kolem nás - vážky Bohumína (28)

Klínatky jsou středně velké vážky, u nichž na těle převládá
žlutá a černá barva. Jsou dobří letci a vyskytují se především
u tekoucích vod. V Česku žijí celkem čtyři druhy, všechny
patří k ohroženým. Klínatka obecná létá v Bohumíně na bře-
zích Odry, nejhojněji se vyskytuje v přírodní památce Hra-
niční meandry Odry.

Klínatka vidlitá (Onychogomphus forcipatus). 

Všem druhům klínatek vadí
úpravy koryt toků a jsou citli-
vé na znečištění vod. Proto
musíme mít radost ze skuteč-
nosti, že hraniční meandry
jsou jednou z mála lokalit v re-
publice, kde se vyskytují všech-
ny čtyři druhy klínatek najed-
nou. Je zde ještě vzácnější klí-
natka žlutonohá (Gomphus
flavipes), klínatka vidlitá (Ony-
chogomphus forcipatus) a klí-
natka rohatá (Ophiogompus ce-
cilia). 

Klínatky často zaletí dosti
daleko od vody, takže je může-
me občas zastihnout i v jiným
městských částech.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Imaga (dospělci) této vážky
létají od května do července.
Domovem klínatky jsou písči-
té náplavy, štěrkoviště a nádr-
že s čistou vodou. Samečci od-
počívají na kamenech či koře-
nech dřevin. Samička při kla-
dení vajíček létá ve výšce 20

až 30 cm nad vodou, tu a tam
se dotkne zadečkem hladiny 
a uvolněná vajíčka klesají ke
dnu. Larvy dávají přednost
bahnitým místům, kde se za-
hrabávají. Larvální stadium
trvá tři až čtyři roky, imaga žijí
asi měsíc.

Klínatka obecná.

Pepův výkřik »Jsem v propasti!«.
Při otvírání nenápadného 
otvoru vyplněného hlínou se
najednou su� začala propadat
do neznámého podzemí a zvuk
dopadajících kamenů svědčil 
o hloubce minimálně 15 metrů.

Přibíhají ostatní, rychle vy-
klízíme další su�, sekáčem roz-
šiřujeme úzkou vstupní pukli-
nu do průlezných parametrů 
a Kuba už obléká sedačku. Za-
chřestí jeskyňářský »vercajk« 
a za chvíli se jako první spouští
do objevené vertikály, kterou
jsme hned nazvali »Bohumín-
ská«. Je na dně, v hloubce asi
15 metrů. Jeskyně pokračuje
dále plazivou částí, kterou je
třeba rozšířit sekáním. 

Kuba vystupuje na povrch
a vše plánujeme na příští den,
nebo� slunce začíná zapadat 
a my jsme skoro dvě hodiny po-
chodu od základního tábora.

(Dokončení v příštím čísle)
Text a foto: Josef WAGNER

loostrově
Ze zápisníku
jeskyňáře (1)

Obdarovanými jsou také o-
byvatelé Tovární ulice v Zábla-
tí. Do malého lesíku za areálem
Bochemie jim Maryška věnova-
la dřevěnou sochu »Kříž« od
bohumínského řezbáře Jarosla-
va Théra. Socha stojí v místě,
které obklopují tři stromy. 

Sdružení Přátelé bohumín-
ské historie a Maryška se setka-
la v sobotu 9. srpna na náměstí
ve Starém Bohumíně, kdy Lé-
to-kruhy vrcholily. Jejich přá-
telé, známí i řada dalších se zde
sešli při Rozmarném létě. »Spo-
lečnou veselicí na náměstí jsme si
připomněli 35. výročí ukončení
provozu starobohumínské plovár-
ny. Přišlo mezi nás šest stovek lidí,
pro které jsme si připravili atmosfé-
ru stylového plovárenského pro-
středí, promenádu v plavkách i bo-
hatý program,« řekl předseda ob-
čanského sdružení Přátel bohu-
mínské historie Jan F. Teister.

i radost druhým

Maryška děkuje městu Bohu-
mínu, spolupořádajícímu ob-
čanskému sdružení Bart, part-
nerům i lidem, kteří Léto-kru-
hy podpořili a pomohli jim ja-
koukoliv formou. (luk)

Historický snímek ze starobohumínské plovárny. 35. výročí jejího uzavření
si bohumínští připomněli během léto-kružího Rozmarného léta na náměstí
Svobody ve Starém Bohumíně. Foto: archiv Jana Teistra

Z náměstí Svobody se stala na
jedno odpoledne velká »plovárna«.

Foto: Martina Steinová
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Říjen bude ve znamení kultury 
Občanské sdružení Přátel bohumínské his-

torie připravuje na první říjnový týden smršť
kulturních zážitků. Nejhodnotnějším z nich
bude jistě varhanní koncert světoznámé bo-
humínské rodačky Ireny Chřibkové. 

Na první programovou nabídku nás organizá-
toři starobohumínských kultur-
ních dnů zvou již 7. září v 15 ho-
din. Poslechneme si barytonistu
Národního divadla moravskoslezského Pavla
Kozla a lahodné zvuky lesních rohů. Účinkují
Kaemika Corni, Komorní soubor Janáčkovy fil-
harmonie - Věra Bartošová, Tomáš Pražák, Ka-
rel Čurda, Milan Krajňák - lesní rohy, Pavel Ko-
zel - baryton, sólista opery Národního divadla
moravskoslezského. 

Do říjnového kalendáře si pak poznačte další
příjemné kulturní zážitky.

Pátek 3. října, divadelní představení ochot-
nického divadla Skoba ze Skutče v sále Základní
umělecké školy Bohumín, které předvede 2 hry:
»Maturita« a »Cesta do nebe«.

Sobota 4. října, odhalení pamětní desky páte-
ru Antonínu Dudovi na fasádě bývalé farní bu-
dovy (dnes Charitního domu pokojného stáří

sv. Františka z Assisi) ve Starém
Bohumíně.

Sobota 4. října, slavnostní
koncert u příležitosti 750 let farnosti Starý Bo-
humín ve farním kostele Narození Panny Marie
ve Starém Bohumíně, na němž vystoupí Irena 
Chřibková.

Neděle 5. října, koncert sboru z Krzyżanowic 
u příležitosti tzv. malé odpustové slavnosti ve
farním kostele Narození Panny Marie ve Starém
Bohumíně.

František KREJZEK

pozvánky

Půlka dubu v parku padla k zemi

Na dubu zůstal roztřepený
pahýl, který se bude muset za-
říznout, jinak by se jím šířila
hniloba dál. 

»Po odříznutí bude jasnější, kam
až zasahovala uhnilá dutina. Pak
bude strom znovu posouzen z hle-

diska jeho provozní bezpečnosti 
a rozhodne se, jestli ho bude mož-
né ponechat na místě, nebo bude
muset být skácen,« vysvětlila
postup dendrologů 
ubica Ja-
roňová z odboru životního
prostředí a služeb. (red)

V areálu letního kina v parku Petra Bezruče se v sobotu
9. srpna rozlomil starý dub. Obrovská větev, která padla k ze-
mi, strhla s sebou vzrostlou lípu a zničila část oplocení kolem
amfiteátru. V blízkosti naštěstí nikdo nebyl, a tak se vše obe-
šlo pouze s hmotnou škodou.

Foto: 
ubica Jaroňová

TAJ-ČI
BOHUMÍN
přijímá začátečníky 

i pokročilé, 
tel.: 608 974 180

Specifický druh cvičení
pro širokou veřejnost, pro
zlepšení a udržení fyzické

a psychické stránky.

krátce

Prvního září začíná
škola a »Radost«

První zářijový den otevíra-
jí svou 27. taneční sezónu
soubory Radost a Impuls. 

Činnost souboru se rozjede
ihned na plné obrátky. Už 
1. října odjíždějí reprezentovat
naše město na mistrovství Ev-
ropy v Ma	arsku dvě skupiny
- děti a junioři. Do konce roku
čekají naše tanečníky ještě dvě
důležitá klání: mistrovství svě-
ta v Německu a světový pohár
v Polsku.

Všechny děti, které mají rá-
dy pohyb, hudbu a tanec, zve-
me mezi nás. Nábor nových
členů se koná 11. září v 16 ho-
din v tělocvičně Základní ško-
ly na tř. Dr. E. Beneše. Přijí-
máme děvčata a chlapce ve vě-
ku od 4 let. (bre)

Mezinárodní jarmark
na hranici 

První polsko-český trh »Roz-
manitostí« s více než šesti de-
sítkami prodejců bude na
starém hraničním přechodu
Bohumín-Chalupki v neděli
7. září. 

Prodejní stánky budou na
české i na polské straně hra-
ničního přechodu. Vzniká tak
ojedinělý volnočasový obchod-
ní projekt ve Starém Bohumí-
ně. Přednost mají stánkaři 
s vlastním vyráběným zbožím,
ale třeba i obchodníci z klasic-
kých kamenných obchodů.
Prodejci mohou své stánky
rozložit zdarma, musí se ale re-
gistrovat u vedoucí kultury K3
Bohumín Radany Vozňákové
na čísle 731 130 717 nebo na 
e-mailu radana.voznakova@
k3bohumin.cz.

Jarmark zpestří letošní Pou�
ve Starém Bohumíně, která se
koná také v neděli 7. září na
náměstí Svobody. Kromě stán-
ků, kolotočů a dalších atrakcí
si mohou návštěvníci připo-
menout také duchovní rozměr
pořádané poutě na mši v kos-
tele Narození Panny Marie 
v 10.30 hodin.

Na jarmarku spolupracují 
obec Krzyźanowice, město 
Bohumín, Římskokatolická
farnost Starý Bohumín, OS Ma-
ryška a K3 Bohumín. (kab)
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krátce

Další školní rok je před ná-
mi. Jeho organizaci, včetně
všech volných dnů, které se
během docházky do školy
vyskytnou, vám předkládá-
me v přehledu. 

1. září 2008 - pondělí - zahá-
jení školního roku, 29. ledna
2009 - čtvrtek - ukončení 
1. pololetí, 30. června 2009 -
úterý - ukončení 2. pololetí.

Podzimní prázdniny: pondě-
lí 27. října a středa 29. října
2008 (28. října je státní svá-
tek).

Vánoční prázdniny: pondělí
22. prosince 2008 až pátek 
2. ledna 2009.

Pololetní prázdniny: pátek
30. ledna 2009.

Jarní prázdniny: 23. února
až 1. března 2009.

Organizace školního roku 2008/09

Velikonoční prázdniny:
čtvrtek, pátek 9. a 10. dubna
2009 (pondělí 14. dubna je
státní svátek).

Letní prázdniny: 1. července
až 31. srpna 2009.

Pavla SKOKANOVÁ, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu

Ilustrační foto: archiv redakce

Zatímco v minulosti byla léčba chronic-
ké obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
a asthma bronchiale zaměřená na potla-
čení příznaků nemoci a tím na úlevu
pacienta, v současnosti je zaměřená
hlavně na příčinu, zánět nemoci. S tím
souvisí také adekvátní, cílená a hlavně
dlouhodobá, v podstatě trvalá léčba.
Asthma je považováno za léčitelnou, ale
nevyléčitelnou nemoc, chronický zánět
průdušek lze léčebně ovlivnit tak, že se
zpomalí zhoršování nevratných změn 
v průduškách.

V posledních desetiletích došlo k přímo
revolučnímu vývoji léků, inhalačních pre-
parátů, zpočátku ve formě aerosolové (Al-
decin, Beclomet…), později ve formě
práškové (Seretide discus, Duaspir discus,
Miflonid, Symbicort). Tyto léky, i když ob-
sahují hormony, kortikoidy mají minimál-
ní množství vedlejších účinků, působí jen
na dýchací cesty a jejich vstřebávání do 
těla je minimální. Některé mohou užívat

dokonce i těhotné ženy. Cílem této léčby
je u astmatiků dosáhnout minimálních,
nebo ještě lépe žádných potíží (tzv. plná
kontrola asthmatu - celosvětový trend léč-
by), u »bronchitiků« potíže minimalizovat
a umožnit jim plnohodnotný život. Hlav-
ně oddálit a zpomalit zhoršování nemoci.

Při nasazení těchto léků jsou na našem
plicním středisku pacienti vždy řádně po-
učeni o způsobu aplikace a dávkování a u-
pozorněni, že bez porady s námi si lék ne-
mají sami vysazovat. Nezřídka se ale stává,
že se pacient dostaví ke kontrole s tím, že
stav není zlepšen, dokonce je zhoršený 
a potíže přetrvávají. Teprve při opakova-
ném dotazu přizná, že si sám dávkování
léku snížil nebo ho nebere vůbec, protože
mu nějaký »dobrý známý« řekl, že si může
užíváním uškodit, může si na něho zvyk-
nout a pak mu nebude pomáhat a další
podobné »dobré rady«!

Proto znovu připomínám, že jednou na-
sazený lék je nutno užívat trpělivě a trva-
le, dávkování lze po poradě s lékařem mě-
nit, ale vždy po poradě s lékařem! Těmito

léky tlumíme příznaky chronického záně-
tu, kterým průduškové asthma i chronická
obstrukční plicní nemoc jsou. Při dobré
spolupráci pacienta s lékařem lze dosáh-
nout minimálních potíží u pacientů s asth-
ma bronchiale a zmírnění potíží a snížení
exacerbací záchvatů u CHOPN. Absti-
nenci kouření a zdravý životní způsob 
života nepovažuji za nutné připomínat.

Helena KLIMŠOVÁ, vedoucí lékařka
TRN střediska a kalmetizace

Spolupráce lékaře a pacienta při léčbě plicních chorob

Zveme na Orange Cup 2008
Srdečně všechny zveme na 3. ročník volejbalového turnaje

smíšených družstev Orange Cup 2008, který se uskuteční 13.
září. Začínat budeme v 10,30 hodin. Turnaj se odehraje na
Oranžovém hřišti v areálu Kuželny TJ Sokol Bohumín. Při-
hlášky zasílejte na mailovou adresu michal.cieslar@seznam.cz
nejpozději do 10. září. Bližší informace poskytuje výše uvede-
ná kontaktní osoba. (kuch)

Hlaste se do kroužku
košíkové v DDM

Oddíl košíkové TJ Bohumín

povede basketbalový kroužek

v Domě dětí a mládeže. Mladí

zájemci ve věku od 10 do 13 let

se mohou přihlásit v DDM, 

e-mail: ddmbohumin@post.cz,

telefon: 596 013 131. (alek)

Pomáhají seniorům
Jsem ráda, že mohu v měst-

ských novinách pochválit pa-
na Karla Zachara, který nejen
mi, ale i ostatním, kteří to po-
třebují, rád pomůže s náku-
pem. Odnese ho až před dům.
Vstřícní k seniorům jsou také
v lékárně Klára, kde těm, kteří
špatně chodí, připraví mast na
počkání. Nabídnou židli, novi-
ny a za chvíli je vše připrave-
no. Nemusíte znovu s pořado-
vým číslem do lékárny.

Mária MIADIKOVÁ

Hurá do školy 
s Michalem Nesvadbou 

Akci nazvanou Hurá do
školy s Michalem Nesvadbou
aneb Dětské odpoledne s po-
jiš�ovnou Generali připravila
agentura K3 Bohumín na ne-
děli 31. srpna od 13 hodin do
letního kina. Michal Nesvad-
ba děti pobaví od 15 hodin ve
své přibližně hodinové show.
Po jejím skončení bude násle-
dovat autogramiáda a po ní
další dětské soutěže a dětská
diskotéka.V případě nepřízni-
vého počasí se bude show ko-
nat v kině ve Studentské ulici.

(kab)

Vyšetření pacientky na plicním oddělení.
Foto: Dagmar Gattnarová
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22. srpna jsme 

vzpomněli nedožitých

87 let naší drahé 

maminky, tchyně, 

babičky, prababičky,

tety a sestry 

paní Josefy
KUBIŠOVÉ. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

syn Eda s manželkou Vlastou, syn Zdenek,

dcera Helena, vnuk Martin s manželkou

Martinou, vnučka Marcela s Lumírem,

pravnuci Davídek a Radimek.

Navždy jste odešli, 
ztichl váš hlas, 

jen živé vzpomínky 
zůstaly v nás.

�
21. srpna jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí mého manžela 

Ing. Leszka POCZĄTKA. 

�
Zároveň jsme si 4. července 

připomněli 3. výročí úmrtí 

mé matky 

paní Žofie GLACOVÉ.

Manželka a dcery s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínka 
na maminku 

v srdci zůstává.

�
24. srpna jsme 

vzpomněli 

20. výročí úmrtí 

paní Anny KOSCIELNIKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Monika a Romana 

s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
19. srpna by se dožila

86 let naše milovaná

maminka a babička 

paní Bronislava
ADAMASZKOVÁ.

S úctou a láskou stále vzpomíná 

celá rodina.

Jak těžké bylo loučení, 
tak smutně plyne čas. 

Vzpomínky, milá Maruško,
zůstanou navždy v nás.

1. září uplynou dva 

roky, kdy nás opustila

naše milovaná 

manželka, maminka,

babička a sestra 

paní Marie KROUTILOVÁ. 

S láskou vzpomínají manžel Jaroslav, 

synové Aleš a Vladimír s rodinami 

a sestra Anička s rodinou.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává...
6. srpna jsme 

vzpomněli nedožitých

85 let naší drahé 

maminky, babičky,

švagrové a tety 

paní Štěpánky
ZAHRADNÍKOVÉ. 

Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, 

tichou vzpomínku. 

Dcera Anička s rodinou.

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

nikdy nezapomene.

17. srpna 

jsme vzpomněli 

nedožitých 65 let 

našeho manžela, 

tatínka, dědečka 

pana Jana KLICHA. 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Anna, syn Radek a dcera Iveta

s rodinami.

Čas plyne,
vzpomínka zůstává.

�
3. září 

uplyne 5 let 

od úmrtí 

pana Františka KULDANKA. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka 

a děti s rodinami.

V neznámý svět 
jsi šla spát, 

plakal každý, 
kdo Tě měl rád. 

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

3. září si 

připomeneme 

10. smutné výročí úmrtí 

paní Ludmily CZUDKOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomíná 

celá rodina.

Čas plyne, ale vzpomínka 
v srdci zůstává...

� 
2. září vzpomeneme 

1. smutné výročí, 

kdy od nás navždy 

odešel 

pan Jan MULAREK 
z Bohumína.

S láskou a úctou vzpomínají 

družka Anna, sestra, neteř 

a synovec s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí
Děkuji rodině, přátelům 

a známým za projevenou

upřímnou soustrast 

při úmrtí mého manžela

pana Petra
TŘASKOŠE,

který zemřel 10. srpna 2008, a za účast

při posledním rozloučení a květinové 

dary. Rovněž děkuji paní Balarinové 

za profesionální přípravu a celý průběh

smutečního obřadu. 

Manželka Helena s rodinou.
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2. srpna se dožila 

paní Hilda
PAVLICOVÁ 

krásného životního 

jubilea 80 let. 

�
Pohodu, zdraví a spokojenost 

do dalších let přeje manžel Jiří, 

vnučka Jana, snacha Karla. Za lásku 

a péči děkuje vnuk Michal s rodinou.

4. září oslaví 

své 80. narozeniny 

naše milá 

maminka a babička

paní Alžběta

BEBENKOVÁ.

�
Všechno nejlepší z celého srdce přeje 

syn s rodinou.

Blahopřání - jubilea

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
dál žije v nás. 

4. září vzpomeneme 

3. výročí úmrtí 

pana Engelberta
MITKA. 

S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Kristina, syn Lubomír 

s manželkou, dcera Lenka s manželem,

vnoučata Marek, Marian, 

Martina a Patrik a sestra Hermína.

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

�
11. září vzpomeneme

5. výročí úmrtí 

pana Ludvíka
CHECHELSKÉHO. 

Vzpomínají manželka 

a syn s rodinou.

Vzpomínky - úmrtí
Život je krůpěj rosy 

na lotosovém květu...

4. září vzpomeneme 

5. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustil

náš drahý a milovaný

manžel, tatínek, 

dědeček, bratr, švagr,

tchán, strýc a ze�

pan Gerhard SEIDEL. 

Vzpomíná manželka s rodinou.

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

7. září vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí
naší drahé manželky,

maminky, dcery a sestry

paní JUDr. 
Marcely

KARPFOVÉ 
ze Starého Bohumína. Zároveň 25. září

vzpomeneme 3. výročí úmrtí jejího otce

pana Josefa PETREKA. 
Za celou rodinu manželka Evženie.

Te	 možná namítnete: »Co
vykládáte o solidaritě, když jste sa-
mi vyhlásili nulovou toleranci.
Zkuste v Bohumíně získat městský
byt! Musíte mít mj. čistý trestní
rejstřík, nic nedlužit městu, nebýt
na sociálních dávkách a navíc dát
nejvíce v licitaci! A to dostanete
smlouvu jen na jeden rok! S kým
jste solidární? Jen s bohatými
š	astlivci, co mají práci!« 

A tady říkám rezolutní NE.
Jsme solidární především se
všemi občany, kteří řádně platí
nájemné, nedělají nepořádek 
a nevyvolávají konflikty. Ti si
přece zaslouží mít slušné sou-
sedy. Je obtížné vysvětlovat
platícím nájemníkům, že ještě
nejsou na řadě s výměnou oken
a musí nějaký čas počkat - mi-

mo jiné i proto, že neplatiči
dluží 14 miliónů korun, které
chybí ve fondu
oprav. Jen si
spočítejte, ko-
lik oken by za tuto částku moh-
lo být vyměněno. Není možné
připustit názor, že nemá smysl
platit, když dlužníci v pohodě
bydlí ve stejném domě a nic se
jim nestane. Naopak. Všichni
musí mít jistotu, že naše dů-
slednost každého donutí zapla-
tit, nebo se vystěhovat. A mi-
mořádné životní situace? Mo-
hou potkat každého z nás a jsme
připraveni řešit je dohodou. 

K zamyšlení je i solidarita
mladých se starými. Stávající
důchodový systém už dlouho
volá po reformě a bylo by ne-

š�astné, kdyby reformy vyvola-
ly generační spor a postavily
mladé proti starým. Mladí se
nemohou cítit ukřivděni, že 
z jejich peněz se platí důchody 
a senioři zase ošizeni, když celý
život pracovali a te	 za nízké
důchody stěží přežijí z měsíce
na měsíc. Každý, kdo celý život
pracoval, vychovával děti, po-
máhal ostatním, si zaslouží ú-

ctu a odpoví-
dající finanční
zajištění pro dů-

stojný podzim života. Není ale
smyslem stavět pro všechny
domovy důchodců. Měly by
sloužit jen těm, kteří už nejsou
schopni se o sebe postarat sami
a nemůže o ně pečovat ani nej-
bližší rodina. Ale domovy dů-
chodců nejsou zadarmo. Na to
nestačí jen důchod s příspěv-
kem na péči. Doplácet musí
stát, nebo město. Obdobná si-
tuace je i v dalších zařízeních
sociálních služeb. Například
klient v naší Domovince stojí
měsíčně téměř 12 tisíc. Je po-
chopitelné, že tuto částku neu-

hradí sám, jeho podíl je pouze
do 10 %. Mrzí jen, když někteří
pokládají příspěvek na péči, kte-
rý dostávají od státu na zaplace-
ní služeb, za »přilepšení k dů-
chodu« a odmítají se podílet na
nákladech v těchto zařízeních. 

A jaký je postoj naší radnice
k seniorům? Všestranně vlídný
a chápající. Chceme, aby si se-
nioři co nejdéle užívali aktivní-
ho života. Podporujeme jejich
vzdělání přříspěvkem na Uni-
verzitu 3. věku, podporujeme
činnost Klubu seniorů, nabízí-
me zlevněné plavenky. A když
sil ubývá, máme propojený sys-
tém sociálních služeb, soustře-
děný v naší příspěvkové organi-
zaci CSS. Začíná terénní pečo-
vatelskou službou, dovozem o-
bědů, asistencí, pokračuje mož-
ností bydlet v domech s pečo-
vatelskou službou. Chystáme
se převzít do péče města do-
mov důchodců, který je dnes
krajským zařízením. Prostě se-
nioři jsou pro nás skupinou ob-
čanů, na které nezapomínáme.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

SOLIDARITA - kde začíná a kde končí
NE KAŽDÝ MÁ TO ŠTĚSTÍ, ŽE JE ZDRAVÝ, MLADÝ 

A BOHATÝ. A navíc, situace dnes už vůbec nemusí platit zítra.
Bohatý přes noc může být na mizině, zdravý junák se během
vteřiny změní v celoživotního invalidu a ani mládí není celoži-
votním artiklem. Je proto naprosto přirozené, že hlavním pilí-
řem programu sociální demokracie je vzájemná SOLIDA-
RITA. Solidarita bohatých s chudými, zdravých s nemocnými
a hendikepovanými, mladých se starými, silných se slabými.
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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

J Ó G A
vv  ggyymmnnáázziiuu  

BBoohhuummíínn

Informativní schůzka
10. září v 18 hodin.
Cvičení každou středu.

39 lekcí,
jedna lekce 20 Kč

Inf: 596 712 391

KLEMPÍŘSTVÍ

přijme klempíře
a pomocné dělníky

Tel.: 603 534 723.

Oznamujeme, že jednatelství ČP Bohumín bylo
PŘEMÍSTĚNO na náměstí
T. G. Masaryka (kavárna).
PROVOZNÍ DOBA:

po 8 − 12 hod. 13 − 16.30 hod.
út 8 − 12 hod. 13 − 16.30 hod.
st 8 − 12 hod. 13 − 16.30 hod.
čt 8 − 12 hod. 13 − 16.30 hod.
pá 8 − 12 hod. 13 − 15 hod.

Tel.: 725 739 495

● Prodám byt v os. vlast-
nictví v Bohumíně na Fibi-
chově 898, 75 m2, 3+1 a poz. 
v pronájmu 260 m2 + venkov-
ní krb + zákl. na pergolu. Ce-
na 1 400 000 Kč. Kontakt 
✆ 736 262 900.

● Prodám dr. byt 3+1 na ul.
Tovární 428. Volný od října -
listopadu 08. Cena 900 000
Kč. Kontakt ✆ 605 830 575.

● Prodám zahr. dům 3+1
s pozemkem v Rychvaldu, 
✆ 607 968 160.

● Prodám chatu s pozem. 
1 950 m2, oblast Petřvald, lev-
ně, ✆ 607 968 160.

● Prodám dr. byt 3+1 v Bo-
humíně. Dům je po celkové

rekonstrukci. Plastová okna,
zateplení. Cena dohodou. ✆
604 621 108.

● Máte 2 hod. denně čas?
Pracovní příležitost na PC -
www.pracezdomu.com.

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

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

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

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

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

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

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

● Prodám družstevní byt
v Novém Bohumíně, 3+1, ce-
na 1 050 000 Kč, ✆ 732 915
394, RK nevolat!

inzerce

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

● 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 garáž na Míro-
vé ulici, cena dohodou, ✆
731 035 209.

● Prodám garáž č. 300 na
Mírové ul., ✆ 603 506 515.

● Na nové pozice pobočky
PAUL WURTH, a. s., v Čes-
kém Těšíně přijmeme vedou-
cího projektu (Project Mana-
ger) a projektanta (Project

Engineer) v oboru dodávek 
a vývoje technologií pro hutní
průmysl. Informace o firmě na
www.paulwurth.com. Nabídky
s životopisem ČJ (AJ) posílej-
te na: PAUL WURTH, a.s.,
Na Spojce 1897/6, 702 00 
Ostrava, sarka.machalickova@
paulwurth.com, ✆595 155 131.

● Pronajmu garáž u bývalé
Rybeny, ✆ 604 110 008.

● Prodám stavební parcelu
5 760 m2 v katastru Dolní 
Lutyně-Zbytky, kontakt ✆
774 070 120.

● Autopůjčovna osobních
automobilů - octavia, fabia,
nízké ceny, havarijně pojiště-
né. ✆ 773 172 064.

● Objekt na autobusovém
nádraží v Bohumíně k proná-
jmu. Plocha asi 500 m2, mož-
nost využití dle zájmu, v sou-
časnosti pivnice, bar, banket-
ky. ✆ 605 248 780.

● Prodám štěňata bernské-
ho salašnického psa s PP, od-
běr září, ✆ 605 950 790.

● Doučím AJ a FRJ, nabí-
zím překlady z/do AJ a FRJ. 
✆ 777 642 605.

Odstávka elektrického
proudu v centru města

Na celé dopoledne, od 7.30 do 14 hodin, bude v úterý 9. zá-
ří v centru města výluka elektrického proudu. ČEZ přeruší
dodávku elektřiny do ulic Masarykova, Seifertova, Husova,
Vrchlického a Smetanova. (red)

Nově otevřená rychvaldská RK
hledá pro své klienty nemovitosti v této lokalitě

RK, která Vás neváže smlouvami!
Tel.: 607 968 160, 731 925 948
e-mail: babca.1@seznam.cz www.alisa-reality.cz
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Při nákupu nad 5 000 korun doprava zdarma!
Tel.: 596 013 782, 725 779 927

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

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín

Mobil: 605 506 432

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

Prodej a oprava hodinek,
hodin a budíků.

Přejeme příjemné prožití 
letních prázdnin a dovolené

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 .

ČEMAT trading, spol. s r. o., ul. Čs. armády 196, Bohumín, 
přijme do HPP na volnou pracovní pozici 

MZDOVOU ÚČETNÍ - PERSONALISTKU.

POŽADUJEME:
SŠ, ŘP sk. B, práce na PC, 
základní znalost podvojného účetnictví, 
příslušných mzdových a personálních zákonů, 
AJ výhodou - není podmínkou.

Kontakt: p. Postrzedniková, tel.: 596 092 329, 
fax: 596 013 522, e-mail: postrzednikova@cemat.cz. 

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
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v Novém Bohumíně na ulici Studentská 1225
(naproti kinu K3) 

NABÍZÍ firmám i drobným stavebníkům 

FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS 70
Rozměr 100 x 50 cm za bezkonkurenční cenu. 

Firma se sídlem

Prodejní cena 785,71 Kč/m3 bez DPH, 935,- Kč/m3 s DPH 19%.
Polystyren je připraven k odběru na skladě Dolní Lutyně -

Nerad. Dodávky nad 30m3 na místo stavby.

Dále Vám nabízíme pozinkované a hliníkové 
STŘEŠNÍ TAŠKY A TRAPÉZOVÉ PLECHY,

s polyesterovým povlakem lesk, mat. Rozměr cca 5,7 x 1,1 m
za bezkonkurenční cenu od 161 Kč/m2 krytí bez DPH

(192 Kč/m2 s DPH) SE ZÁRUKOU NA PROREZAVĚNÍ
10 LET (pozink), 15 let (hliník), 20 let (aluzinek).
DOPRAVA na místo stavby V CENĚ (od 100 m2) 

po celém území ČR!

Kontaktní telefon: +420 608 825 501,+420 777 254 372,
+420 596 016 222

Síla Kč/m2 s DPH Obsah bal. v m2 Obsah bal. v m3

10 cm 93,50 3 0,30

8 cm 75,- 4 0,32

3 cm 28,- 8 0,24

2 cm 18,- 15,5 0,30

1 cm 9,50 25 0,25



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 28. srpna do 11. září Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?

■ 6. - 7.9. v 19 hodin HANCOCK. Akční, fantasy,
komedie USA, přístupný, 75 Kč.

■ 7.9. v 16 hodin KUNG FU PANDA. Animovaný,
komedie, akční, rodinný film USA, české znění, 65
Kč.

■ 10.9. v 9 hodin BOBULE. Promítání pro senio-
ry, česká komedie, 50 Kč.

■ 11. - 12.9. v 19 hodin NOC PATŘÍ NÁM. Akční,
krimi, thriller USA, přístupný od 15 let, 65 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 4.9. v 17 hodin ZRCADLENÍ ŘEKY ODRY. Verni-
sáž výstavy fotografií a obrazů s mezinárodní ú-
častí (Polsko, Česko). Výstavu je možno prohléd-
nout v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin, potrvá
do 29.9.

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.

■ 3.9. v 9 hodin PEDIKÚRA (telefonická objed-
návka). Bobeš.

■ 8.9. BOBEŠOVY NAROZENINY - dopoledne s
programem pro rodiny.

OSTATNÍ KULTURA

■ 7.9. POUŤ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Náměstí
Svobody, v 10.30 poutní mše v kostele Narození
Panny Marie).
■ 7.9. od 8 hodin JARMARK NA HRANICI. První
polsko-český trh »rozmanitostí« na území starého
hraničního přechodu Chalupki-Bohumín. Prodat
své nepotřebné věci mohou přijít i občané Bohu-
mína. Vznikne tak první bohumínský mezinárodní
»Bleší trh«. Prodejní místo je zdarma.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 30.8. v 19 hodin LOUČÍME SE S PRÁZDNINA-
MI. Hip hopová párty s kapelami Hosté odjinud,
Safari, Katka Jeníková »Kenta«. Součástí festivalu
bude vystoupení Break Bones Crew - Break and
Street dance, Dalibor Jureček a spol., Flatland -
exhibice na kolech a Dragon Fire - Ohňová show,
letní kino, 50 Kč.

■ 31.8. ve 13 hodin HURÁ DO ŠKOLY S MICHA-
LEM NESVADBOU aneb Dětské odpoledne s po-
jiš�ovnou Generali. Zábavná show, soutěže pro
děti a dětská diskotéka s autogramiádou, letní ki-
no, 80 Kč. V případě nepříznivého počasí kino ve
Studentské ulici.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 1.9. - 4.10. OZVĚNY PRÁZDNIN. Výstava prací
vzniklých během prázdninových akcí v knihovně,
malá galerie knihovny, 0 Kč. Expozice je přístupná
během provozu knihovny - pondělí, úterý, čtvrtek
a pátek 9 - 12 a 13 - 17 hodin.

■ 9.9. od 15 do 17 hodin PRINCEZNIČKA NA BÁLE
POZTRÁCELA KORÁLE. Čítárnička pro nejmenší 
aneb Odpoledne s předčítáním pohádek, 0 Kč.

■ 11.9. v 17 hodin EXPEDICE KRYM 2007/2008.
Zážitky a fotografie ze dvou expedic na Ukrajinu.
Přednáška členů České speleologické skupiny 
Orcus Bohumín o poznávání nejen krymského
podzemí, studovna knihovny, 0 Kč.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 

■ 29.8. ve 20.30 hodin KOPAČKY. Komedie USA,
přístupný od 15 let, 70 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

Studentská 781

■ 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, fantasy film VB/USA,
české znění, 75 Kč.

■ 4. - 5.9. v 19 hodin REPORTÉR V RINGU. Film
USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.

SPORT

■ 6. - 7.9. v 8.30 hodin 11. ROČNÍK STAROBO-
HUMÍNSKÝCH ČTYŘHER - memoriál J. Kudlíka
neregistrovaných hráčů v tenise. Kurty Starý Bohu-
mín, � Josef Czyž, ☎ 736 460 839, 731 106 329.
■ 6.9. od 10 do 20 hodin TRIATLON 2008 - 
14. ročník memoriálu Květoslava Bartoně. Plavání
750 m, cyklistika 20 km, běh - muži 5 km, ženy 
3 km. V doprovodném programu - sokolnická
show, plážový volejbal, petanque, stolní hokej,
projíž�ka na člunu, pro děti projíž�ka na koních,
kreslící koutek, skákací hrad, nafukovací balónky,
minigolf, košíková.
■ 13.9. od 10.30 ORANGE CUP - volejbalový tur-
naj. Smíšená družstva, areál Na Kuželně, přihláš-
ky do 10.9., michal.cieslar@seznam.cz. 

Festival dechových hudeb s mezinárodní účastí
Slovenský host, formace Liskované - dychová hudba z Moravského Lieskového,

dodá letošnímu druhému ročníku Festivalu dechových hudeb mezinárodní rozměr.
Hrát bude také dechová hudba Českých drah a dechová hudba ZUŠ Bohumín 
a Kobeřanka z Kobeřic. O zpestření programu v sobotu 13. září v letním kině se od
15 hodin postarají nejen půvabné mažoretky bohumínského souboru Impuls, ale
také účinkující Moravského folklórního souboru Šefčík. Chybět nebudou ani stán-
kaři s občerstvením. V případě nepříznivého počasí se program přesune do kamen-
ného kina ve Studentské ulici. (kab)

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA 

Od 1. do 6. září bude AGUACENTRUM Z TECH-
NICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘENO. Poslední plavá-
ní před odstávkou je 31. srpna do 18 hodin. 
PRVNÍ PLAVÁNÍ PO ODSTÁVCE začíná v neděli
7. září od 8 hodin.
Od 7. září DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PROVOZNÍCH
DOBY na bazénu. Pro veřejnost platí tyto ná-
vštěvní hodiny:

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 8 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin 
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota a neděle:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin



Dva stromky
nevydržely

Na podzim budou vyměně-
ny tři mladé stromky na ná-
městí T. G. Masaryka. Dva 
z nich jsou zlomené, v minu-
lých dnech nevydržely nápory
větru. Byly napadeny a oslabe-
ny broukem, který již zlikvido-
val i druhý strom. Jména strom-
ků jsou Záblatí, Nový Bohu-
mín a Bogun.  (red)
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Sochy se staly dárky dětem
Naposledy pohromadě lidé mohli vidět sochy z minulých roční-

ků Léto-kruhů na původním hraničním mostě přes Odru ve Sta-
rém Bohumíně. »Na mostě jsme si společně s polskými kamarády 
z Krzyżanowic vytvořili atmosféru podobnou té na pražském Karlově
mostě. Pozvali jsme umělce a výtvarníky z Česka i z Polska a propojili
tak svět kultury obou zemí. Dřevěné sochy jsme vystavili přímo na mostě
a protože setkání mělo velký ohlas, rádi se sem budeme s podobnými
akcemi vracet,« řekla za organizátory předsedkyně občanského
sdružení Maryška Kamila Smigová. Dřevěné sochy, vzniklé na mi-
nulých plenérech Léto-kruhů, řezbáři během letošního festivalo-
vého týdne pečlivě opravili. Sochy te	 budou dělat radost dětem
ve školách a školkách. Dostanou je od Maryšky jako dárek. (luk)

První semafor svítí pro školáky
Na ulici 1. máje ve Skřečoni již svítí zelená na prvním semaforu

ve městě. Se začátkem školního roku se jeho režim přizpůsobí za-
hájení a konci vyučovací doby, aby sloužil především školákům.
Ve všední dny bude od 8 do 20 hodin svítit trvale zelená pro auto-
mobilisty. Chodci mohou volný přechod přes vozovku změnit tla-
čítkem. Po dvacáté hodině přepne program semafor do blikající 
oranžové. Signalizační zařízení město stálo přes devět set tisíc ko-
run a jeho realizace trvala pět dnů. Odbor dopravy, který má 
v kompetenci tyto stavby, by rád pokračoval ve výstavbě dalších
semaforů pro zklidnění dopravy ve městě. Vše však závisí na fi-
nančních prostředcích. František KREJZEK

Netradiční tábor v Horní Lomné
Sedmidenní letní hasičský tábor »Hasík« přinesl v polovině

července mladým hasičům z Kopytova celou řadu táborových sou-
těží, od hledání pokladu, stezky odvahy, noční hry, míčových 
a společenských her až po střelbu ze vzduchovky nebo uzlovou
štafetu. Dvě odpoledne si mladí hasiči zdokonalovali svou zruč-
nost v tvůrčí dílničce, ohlas zaznamenala odpolední projíž	ka na
konících na horské chatě Slavíč i na bobové dráze v Mostech 
u Jablunkova. Poděkování patří paní Karkoškové z Rybenky za ce-
ny do soutěží, městu Bohumínu za finanční příspěvek na celoroč-
ní činnosti, paní Leparové za zapůjčený dataprojektor a Michalu
Mlynkecovi, za to, že celý tábor připravil a vedl. 

Jan ŠALAGA, náměstek starosty SDH Kopytov
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Foto: Mirka Hrbáčová


