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Zbývá vyměnit přes sedm set průkazů

Oslava tří výročí Pudlova: obec, škola a kaple

Zásadní znaky, podle kterých poznáte starý typ průkazu (vlevo): má růžovou barvu podkladu (oproti zelené u nového typu - vpravo), nemá ve spodní
části dva řádky strojově čitelných znaků, v nichž se opakuje příjmení, jméno, číslo průkazu a další číslice. Jsou to dva zcela odlišné doklady.

Termín 31. prosinec neznamená, že nej-
později v tento den je možno o výměnu
požádat. Nejzazší termín podání žádosti je
30. listopad 2008. V takovém případě je
zaručeno, že do konce roku budou mít
všichni občané platné občanské průkazy.

Odložíte-li výměnu na pozdější dobu, mů-
žete se po Novém roce dostat do potíží při
prokazování identity, například na poště,
při dopravní kontrole a jinde.

Žádost o výměnu musí být vyplněna na
předepsaném formuláři, který získáte na

infocentru, přímo na úseku občanských
průkazů, kancelář číslo 105 v přízemí rad-
nice, nebo jsou formuláře volně dostupné
na psacím pultu před touto kanceláří. Mu-
síte s sebou mít dosavadní občanský prů-
kaz a jednu fotografii. Žádáte-li o zapsání
nepovinných údajů, kterými jsou napří-
klad manžel/manželka, děti do 18 let, pak
si s sebou rovněž vezměte oddací list a rod-
né listy dětí. (Dokončení na str. 2)

S koncem letošního roku skončí platnost posledního typu občanského průkazu,
který nemá strojově čitelné údaje. K 1. září evidovala radnice ještě 750 těchto osob-
ních dokladů. 

Pozvánka na oslavy tří výročí Pudlova platí 
nejen pro všechny, kteří si rádi zavzpomínají. 
A bude na co! Kaple sv. Isidora tady stojí již 106
let (1902 - 2007), první zmínka o obci je stará 580
let (1428 - 2008) a konečně základní škola T. G.
Masaryka v Pudlově oslaví příští rok 80. výročí 
svého otevření (1929 - 2009).

Všechna výročí organizátoři oslav zahrnuli do le-

tošního vzpomínkového dne 27. září. Oslavy proběh-

nou na několika místech. V 10 hodin bude sloužena 

v kapli sv. Isidora mše svatá, ve 13 hodin začne pro-

hlídka školy T. G. Masaryka. Zde se také uskuteční ve

14 hodin slavnostní zahájení oslav. 

Zábava i občerstvení bude od 16 hodin připraveno

v restauraci U Kanárků. 

Během odpoledne vystoupí dechová hudba Čes-

kých drah Bohumín s mažoretkami souboru Radost,

budou připraveny atrakce pro děti. (red) Základní škola T. G. Masaryka slaví osmdesátiny. Foto: Milan Piegřim
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ptejte  se

aktuálně

Mezinárodní jarmark na hranici Prostor bývalé celnice na české 
i polské straně se změnil na jeden den v tržnici. Bleší trh navštívily stovky
lidí a akce, kterou připravila K3, Maryška a starobohumínská farnost
měla úspěch. Foto: Jiří Spáčil

Za křižovatkou ulic Čs. armády a Ostravské bude v budoucnu silnice
levotočivou zatáčkou pokračovat na kruhový objezd u Starého Bohumína,
který je již ve výstavbě. Také nadjezd nad dálnicí směrem do Starého 
Bohumína se již staví. Ten však bude určen jen pro pěší a cyklisty.

Do rubriky »Ptejte se« při-
šel zajímavý námět čtenáře
Libora Kalische, který píše:
»Chtěl bych vám poslat námět na
anketu pro vaše internetové strán-
ky města. Mohli byste se lidí optat,
zda by stáli o kruhový objezd 
v místě křižovatky u bývalé Rybe-
ny? Asi jste si už sami všimli, že 
je tam dosti hrozná dopravní 
situace.«

Na křižovatce do dvou let ustane provoz

Na podrobnosti kolem mož-
nosti výstavby kruhového ob-
jezdu jsme se zeptali Dalibora
Třaskoše ze stavebního odbo-
ru městského úřadu, který
nám řekl:

»Situace na křižovatce u býva-
lé Rybeny, která je ve správě Ře-
ditelství silnic a dálnic, je částečně
zaviněna uzávěrou ulice Slezské
a taky samotnou stavbou dálnice.
Po jejím dokončení křižovatka
přestane být pro automobilovou
dopravu zajímavou. Směrem do
Starého Bohumína zde bude jen
cesta pro pěší a cyklisty. Dojde 
k uzavření dnešní cesty směrem 
k dálnici a do Polska. Vznikne
tak křižovatka tvaru »T« a opět
dojde ke změně hlavní silnice.
Dnešní stav je dočasný a potrvá
dva roky.« (red)

Satelitní antény podle
nových pravidel

Majetkový odbor zpraco-
val podmínky povolení mon-
táže satelitních antén na do-
my v majetku města. Již nain-
stalované, ale nepovolené
antény, bude tolerovat bez
sankcí jen v případě, že maji-
telé je dodatečně nahlásí 
v náhradním termínu. Po-
kud nebudou splňovat pravi-
dla pro umístění, bude rad-
nice trvat na jejich odstraně-
ní, případně přeinstalování.

Zásadně nebudou povolová-
ny instalace na stranu domu
do hlavní ulice. Ani do zatep-
lených a nově natřených fasád
nebude možno připevňovat pa-
raboly satelitních antén. Řeše-
ním je instalace na zábradlí
balkonu, pokud není na straně
do ulice. Pořízení a montáž sa-
telitní antény musí být prove-
dena odborně a na náklady 
uživatele.

V domech v majetku města
se brzy objeví výzva, která bu-
de nájemníky informovat de-
tailně o všech pravidlech mon-
táže satelitní antény.

František KREJZEK

Zbývá vyměnit přes 
sedm set průkazů

(Dokončení ze str. 1)
Výměna občanského průka-

zu je bezplatná. Pokud si bude-
te chtít ověřit, zda váš nový
doklad je již připraven, najde-
te tuto informaci na webu
města www.mesto-bohumín,
sekce Radnice, výdej občan-
ských průkazů. Potřebujete si
k tomu pamatovat datum, kdy
jste žádost podali.

Pro občany narozené před
1.1.1936 platí výjimka - občan-
ské průkazy, ve kterých mají
vyznačenou dobu platnosti »bez

omezení« nebo platnost »pro-
dloužena bez omezení«, zůstá-
vají nadále platné. Tito obča-
né občanské průkazy nemusí
měnit, ale nemohou tento do-
klad použít jako cestovní. Po
Evropské unii je možné cesto-
vat jen na občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji.

Čím dříve přijdete podat žá-
dost o výměnu občanského
průkazu, tím větší je šance, že
nebudete čekat ve frontě na
chodbě.

František KREJZEK

... počet obyvatel našeho města
opět překročil hranici 23 tisíc?

K 1.1. 2008 měl Bohumín 22 944, k 1. srpnu již 23 007 obyvatel.

víte ,  že
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Licitace městských bytů

I Byt na ulici Osvoboditelů
1019, 1+3, číslo bytu 30, ka-

tegorie I., 8. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 66,05 m2,
pro výpočet nájemného 64,40
m2. Prohlídka bytu 16.9. od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 17.9. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
689, 1+2, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 56,04 m2, pro
výpočet nájemného 56,04 m2.
Prohlídka bytu 16.9. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
17.9. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 1+3, číslo bytu 28,

kategorie I., 5. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 69,20 m2,
pro výpočet nájemného 67,05
m2. Prohlídka bytu 18.9. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 22.9. v 16 hodin.

I Byt na ulici Okružní 1087,
0+2, číslo bytu 140, katego-

rie I., 9. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,53 m2, pro
výpočet nájemného 49,99 m2.
Prohlídka bytu 26.9. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
29.9. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, číslo bytu 8, kate-

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 33,80 m2, pro
výpočet nájemného 31,00 m2.
Prohlídka bytu 23.9. od 9.30
do 10 hodin. Licitace se koná
29.9. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, číslo bytu 61, ka-

tegorie I., 11. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 30,10 m2,
pro výpočet nájemného 28,55
m2. Prohlídka bytu 25.9. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 29.9. v 16.30 hodin. Této
licitace se mohou zúčastnit
jednotliví zájemci starší 18-ti
let s trvalým pobytem na úze-
mí České republiky. (vach)

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

Prodlužování nájemních smluv u dlužníků

...prostřednictvím rubriky Ptej-
te se na webových stránkách

města můžete poslat dotaz na radnici? Zde ho dostane k vyřízení
příslušný úředník, který vám odpoví mailovou poštou. 

víte ,  že

V případě, že nájemce nepl-
ní řádně své povinnosti spoje-
né s nájmem bytu, zejména
neplatí-li za bydlení, nájemní
smlouvy nejsou prodlužovány
a jsou dávány výpovědi z náj-
mu bytu. Nedojde-li k dohodě,
úhradě dluhů včetně poplatků
z prodlení a smírnému řešení
věci, nastupuje cesta soudní,
která vyvrcholí soudním stě-
hováním, a� už na ulici, nebo
do přístřeší - »holobytu«.

Za poslední měsíc obdrželo
výpově	 z nájmu bytu přes 20
domácností, které mají šanci
svou situaci řešit. V opačném

případě budou muset městský
byt opustit. Do dnešního dne
již proběhlo 12 soudních vystě-
hování a další jsou naplánová-
na na podzim-
ní měsíce. 

Zpřísněním
postupu města vůči nenapra-
vitelným dlužníkům v měst-
ských bytech se zabývala rada
města na svém zasedání 14.
července. Potvrdila nulovou
toleranci vůči dlužníkům a do-
poručila postup při prodlužo-
vání nájemních smluv a při je-
jich změně v případě podání
výpovědi z nájmu bytu. 

Jak tedy bude město dále
postupovat?

Pokud je nájemní smlouva
sjednána na dobu určitou a ná-
jemce neplní řádně své povin-
nosti, bude mu nájemní smlou-
va prodloužena opět na dobu
určitou, avšak na dobu kratší,
na dobu maximálně šesti mě-
síců. To se bude týkat pouze
případů, kdy se jedná o první
krátkodobé porušení povin-
ností a za podmínky úhrady

veškerých dlu-
hů včetně pří-
slušenství do

uplynutí doby určité. Nájemce
dostane šanci prokázat, že bude
řádně platit platby spojené 
s bydlením. Pokud i nadále své
povinnosti bude porušovat, ne-
bude již nájemní smlouva ná-
jemci dále prodloužena a bude
nucen se z bytu vystěhovat.

V případě, že je nájemní
smlouva uzavřena na dobu ne-

určitou a vznikne výpovědní
důvod, bude nájemci, který po-
rušuje pravidla, dána výpově	
z nájmu bytu s tříměsíční vý-
povědní dobou. Pokud během
výpovědní doby nájemce uhra-
dí veškeré své dluhy vůči pro-
najímateli včetně příslušen-
ství, bude mu po dohodě změ-
něna nájemní smlouva z doby
neurčité na dobu určitou pro
ověření platební morálky. V pří-
padě, že se nájemce osvědčí,
bude nájemní smlouva dále
prodlužována v souladu se zá-
sadami, v opačném případě bu-
de muset městský byt opustit.

Mějte na paměti, že jednou
z priorit je placení úhrad spo-
jené s bydlením v městském
bytě. Jednoduše řečeno, nebu-
dete-li platit úhrady spojené 
s bydlením, nebudete bydlet.

Zuzana HANUŠOVÁ, 
majetkový odbor

aktuálně

Jsme za polovinou roku 2008 a ve srovnání se stavem dluž-
níků v městském domovním fondu v roce loňském lze říci, že
trvalá a důsledná práce s dlužníky pomalu nese ovoce. Pohle-
dávky se snížily, počet bydlících dlužníků klesá. Postupné
kroky radnice, vedoucí zejména k prevenci vzniku dluhů, se
ukázaly správné. Město uzavírá smlouvy na dobu určitou, při
vzniku dluhů okamžitě jedná s dlužníky, případně podniká
kroky k ukončení nájemního vztahu.

Dětem ze Skřečoně začala
škola 1. září se spoustou novi-
nek - světelný semafor na hlav-
ní silnici, nová dlažba před ško-
lou, plastová okna v celé staré
budově, odborná učebna přírodo-
vědy a ještě další úpravy školy.

Příchozí »vítal« u školy dře-
věný Poseidon - dárek občan-
ského sdružení Maryška. 

Za všechny tyto »dárky«

chceme jménem všech žáků

poděkovat především zřizova-

teli školy - městu Bohumín,

SRPDŠ při škole, občanskému

sdružení Maryška, všem spon-

zorům a příznivcům školy. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka školy

Poděkování ze školy ve Skřečoni

Foto: František Krejzek
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Připomínky ze setkání s občany
radnice už plníV minulém čísle jsme zveřejnili reakce na připomínky 

a náměty občanů městských částí ze setkání se zástupci
radnice. Dnes publikujeme zbývající část odpovědí.

ŠUNYCHL
Dozor nad dětmi cestou
do školy
»Šunychelské občany můžeme

uklidnit, jejich děti jsou při cestě
do školy dozorovány strážníky
městské policie. Do konce školní-
ho roku naši muži zajiš�ovali je-
jich bezpečnost na autobusové
zastávce U Chlebíka. Uvedenou
lokalitu budeme nadále zařazo-
vat dle možnosti do ranního pro-
gramu hlídaní u škol i v novém
školním roce,« sdělil Karel Vach,
ředitel městské policie.

Pohodlní rybáři vjíždějí
do zákazu
Po komunikaci kolem Vrbic-

kého jezera, na jejímž začátku
je zatím neuzamčená závora,
jezdí rybáři autem až ke břehu.
Cesta není v majetku města.
Ředitelství silnic a dálnic bylo
na problém upozorněno.

Remorkéry v noci ruší
Na popud radnice jednali zá-

stupci Štěrkoven sami s Kraj-
skou hygienickou stanicí a po-
žádají ji o měření hlučnosti.
Pak zaujmou stanovisko. O zá-
věrech bude radnice informo-
vána a občané se je dozvědí
prostřednictvím Oka.

Připravujeme instalaci
zpětné klapy
Chybějící zpětná klapa na

Bohumínské stružce poblíž
»Janečkova mostu« je technic-
kým problémem. Řešení a pro-
vedení radnice připravuje. 
K realizaci by mohlo dojít ještě
letos.

Noční práce ve firmě 
Progress 
Podle občanů, kteří bydlí 

v blízkosti firmy Progress, je
slyšet v noci z areálu hluk vy-
sypávaných špon, motory vy-
sokozdvižných vozíků. Pro-
blém byl projednán s majite-
lem firmy, který sdělil, že zača-
la výměna motorových vyso-
kozdvižných vozíků za elekt-
rické. Práce ve třetí, noční
směně nyní neprobíhají. Noč-
ní směny se plánují až od října

2008. Pracovníci dílen mají
důrazný zákaz vyvážet špony 
v noci a mají příkaz mít zavře-
ná vrata od dílen. Tato opatře-
ní by měla zajistit, aby hlukem
nebylo obtěžováno okolí pro-
vozovny.

ZÁBLATÍ
Postavíte nám 
autobusovou čekárnu?
Čekárnu na zastávce napro-

ti restauraci Partyzán  zatím
nelze postavit. Nejsou dopo-
sud vyřešeny vlastnické vztahy
k pozemku (nejedná se o ma-
jetek města). Typizovaná če-
kárna se sem nevejde, bude se
muset zhotovit na míru. Poža-
davek je zaevidován, bude ře-
šen podle stavu finančních pro-
středků a vyjasnění majetko-
vých poměrů.

Pozor, chybějí kanalizační
poklopy!
Na chybějící kanalizační po-

klopy kanalizace na ulici Na
Úvoze byla upozorněna spo-
lečnost Severomoravské vodo-
vody a kanalizace Ostrava, kte-
rá provozuje kanalizaci na této
ulici. Poklopy jsou již osazeny. 

Pařez bránil ve výhledu
Na křižovatce ulice Anen-

ské a odbočky k vodárně bránil
pařez v bezpečném výjezdu na
hlavní silnici. Pařez byl odstra-
něn a napojení komunikace
bude opraveno asfaltem do
konce září.

Kdy město opraví 
ulici Svážnou?
Komunikace na ulici Svážná

v Záblatí zasahuje do devíti po-
zemků, které nejsou oddělené
geometrickým plánem a patří
různým vlastníkům. U pozem-
ků ve vlastnictví více osob pak
nejsou vyřešeny dědické vzta-
hy a u pěti osob není dosud
zjištěn pobyt. Jednání je dlou-
hodobou záležitostí. V okamži-
ku dořešení těchto vztahů měs-
to vykoupí tyto nemovitosti 
a komunikace bude opravena.

Jaký bude osud bývalé sa-
moobsluhy?
V objektu bývalé samoobs-

luhy na Anenské vznikne vý-
roba biopotravin. Termín ko-
laudace se předpokládá v pro-
sinci 2008.

Připravil František KREJZEK

Na křižovatce u restaurace Zlatý jelen je dozor strážníků městské policie opravdu nutný. Je tady velmi silný
provoz nákladních vozidel ze stavby dálnice. Foto: František Krejzek

Centrum sociálních služeb 
Bohumín, příspěvková organizace

Denní stacionář vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ  Ř ÍZEN Í

na pozici pracovníka 
v sociálních službách pro 

výchovnou nepedagogickou
činnost se zaměřením 
na PRÁCI SE DŘEVEM.

POŽADAVKY:
■ vzdělání v souladu s § 110 
nebo § 116 zák. č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, 
■ schopnost komunikovat 
a pracovat s lidmi se specifický-
mi potřebami, 
■ ŘP skupiny B,
■ manuální zručnost a znalost
řemeslných prací, praxe v oboru
výhodou.

Platové podmínky podle záko-
na č. 262/2006 Sb., a nař. vl. č.
564/2006 Sb., v platném znění.

Strukturovaný životopis s při-
loženým souhlasem s poskytnu-
tím osobních údajů pro účely po-
hovoru se zájemcem o zaměst-
nání zasílejte do 20.9.2008 na
adresu: Centrum sociálních
služeb Bohumín, p. o., Slezská
164, 735 81 Bohumín, e-mail:
orsulikova.anna@mubo.cz.

Informace na ✆731 130 725. 
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Městská policie: 
✆ 156, 596 092 156,

731 130 666

Maják
městské policie

Babička knihovna oslaví 85. narozeniny

Snahu ovládnout Guinesso-
vu knihu rekordů, koncert, di-
vadla, besedy, autorské čtení,
vernisáž, nocování pro děti či
setkání přátel knihovny. Tak
slaví své narozeniny sečtělé
dámy, mezi které se knihovna
bezpochyby řadí. »Vždy� nejen-
že čte knihy, časopisy a surfuje po
internetu, ale také má velké hu-
dební oddělení, tvoří ve výtvar-
ných dílničkách, soutěží, maluje,
pořádá výtvarné dílničky, besedy
i přednášky, zkrátka je to velmi
čiperná dáma,« tvrdí vedoucí
knihovny Petr Zlámal.

Knihovna začne slavit v pon-
dělí 29. září od 19 hodin v ki-
ně, kde můžete zhlédnout mu-
zikál těšínského divadla Jedna

noc na Karlštejně. Oslavenky-
ně slibuje asi dvě desítky her-
ců, velkolepou scénu, která se
bude v kině
stavět a zavr-
távat do pódia
několik hodin.

Druhý narozeninový den, 
úterý 30. září, bude od 17 ho-
din patřit spisovatelce Zuzaně
Beranové, která mapuje život
a práci Joy Adamsonové. Be-
seda nazvaná Můj život s lvicí
Elsou se bude konat ve stu-
dovně knihovny ve Vrchlické-
ho ulici.

Ve středu 1. října se od 8.50
hodin uskuteční vernisáž vý-
stavy Vzpomínky babičky kni-
hovny, spolu s narozeninovou

prohlídkou knihovny ve Vrch-
lického ulici.

Čtvrtek 2. října bude ve zna-
mení autorského čtení z nové
knihy Tomáše Mlynkece z Bo-
humína. Číst se bude ve stu-
dovně od 17 hodin.

Všechna kni-
hovnická vnou-
čata k sobě ba-
bička knihovna

přivine v pátek 3. října, kdy je
pro nejpoctivější malé čtenáře
připraveno Pohádkové noco-
vání v knihovně. Děti čekají u-
kázky zásahu hasičů, loutkové
divadlo, ale také večerní čtení
a spousta soutěží. Nocování
začne v 17 hodin.

Hlavní část oslav propukne
ale až v sobotu 4. října od 14
hodin na náměstí T. G. Masa-
ryka. Pražské divadlo s televiz-
ními loutkami Jů a Hele či

skupina Maxim Turbulenc vy-
tvoří vhodné aranžmá pro sna-
hu knihovny překonat Guines-
sův rekord v kategorii nejvíce
lidí na náměstí s knihou. Do-
savadní rekord je 657 lidí. Po-
čítat lidi s knihou přijedou od
15 hodin komisaři z agentury
Dobrý den, kteří jsou rozhod-
čími pro zápis do české verze
Guinessovy knihy rekordů. 

Týdenní oslavy uzavřou bo-
humínští ochotníci z Bobanu,
kteří v neděli 5. října od 18 ho-
din sehrají v kině reprízu po-
hádky na motivy Jana Wericha
Fimfárum.

Generálním sponzorem týd-
ne oslav 85. výročí knihovny
je společnost Rockwool. Na 
oslavy zve také město Bohu-
mín a K3 Bohumín.

Karel BALCAR, 
ředitel K3 Bohumín

pozvánka

Největší narozeninovou párty ve městě připravuje ke svým
85. narozeninám babička knihovna. Bohumínská knihovna
K3 vznikla v roce 1923. 

Letní tábor bohumínských judistů

Turistická základna Léskoveček ve Velkých Karlovicích se
na přelomu července a srpna opět stala dějištěm tradičního
letního tábora bohumínských dětí. 

Na padesát účastníků se bě-
hem 12 dnů věnovalo obvy-
klým činnostem a zábavám, ja-
ko jsou turistické vycházky,
sportování všeho druhu, sou-
těže uměleckého zaměření,
karneval, soutěž o nejšikov-
nější dívku a nejšikovnějšího
chlapce a další. Novinkou byly
výtvarné činnosti - kreslení

komiksů zahnalo přeháňky,
batikovaná trička doslova
zpestřila tábor, kolektivní stav-
ba pece umožnila vypálení
vlastnoručně vymodelovaných
suvenýrů.

Proti minulým letům se vý-
razně zvýšil počet judistů, le-
tos se jich tábora zúčastnilo
celkem třicet, z nichž dvanáct

díky intenzívním tréninkům,
úspěšně složilo zkoušky na
vyšší kyu a před zahájením no-
vé sezóny si tak zlepšilo svou
technickou vyspělost.

Tábory sportovního oddílu
Judo Pionýr Bohumín na Lés-
kovečku jsou úspěšné, je o ně
stále velký zájem a některé dě-
ti si už při odjezdu domlouvají
setkání v příštím roce. To ve
Velkých Karlovicích proběhne
již 10. jubilejní ročník. 

Manželé WALTEROVI

Foto: Antonie Walterová

■ Na služebnu bylo 20.8. ozná-
meno, že v prodejně Koruna
došlo ke krádeži zboží. Strážní-
ci muže zadrželi, zboží bylo
vráceno a přestupce půjde před
přestupkovou komisi.

■ Dalšího dne zadrželi stráž-
níci v parku Petra Bezruče hle-
daného muže, který se trvale
zabývá trestnou činnosti.

■ Po jedné hodině ranní
25.8. oznámil občan, že za pro-
dejnou Rossmann někdo volá
o pomoc. Hlídka zadržela mu-
že ze Slovenska, který tam
znásilnil mladou ženu.

■ Téhož dne hlídka v Ry-
chvaldě na ul. Středové nalez-
la kradené vozidlo VW Pasat.

■ Na ulici Lidické byl 29.8.
zadržen muž, který z vagonu
ČD odcizil 2 kusy hliníkových
dveří. Vše bylo postoupeno
PČR. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie
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Pohled do třídy přes nové okno z chodby školy.
Fota na stránce: František Krejzek

Po prázdninách se děti
vrátily do mateřských a zá-
kladních škol. Čekaly je o-
pravené, vymalované nebo
nově zařízené učebny. Ně-
kde to byly opravy za mnoho
set tisíc korun.

Některé školské budovy na
svou opravu teprve čekají, a to
kvůli možnosti získání stát-
ních dotací. Jsou to mateřské
školy na Čáslavské a Nerudo-
vě ulici, kde se práce teprve
zahájily. Chod zařízení však
neohrozí, nebo� se budou opra-
vovat a zateplovat střechy.

Jiné opravy dodaly budovám
opět hezký vzhled. Nová okna
v prvním a druhém poschodí
školy na tř. Dr. E. Beneše však
mimo estetickou funkci zejmé-
na odhluční třídy od okolního
rušného prostředí dopravní
tepny a zabrání úniku tepla.

Na okna v přízemí se město
chystá najít peníze v příštím
roce. A ještě jedna zajímavost
je v této nově opravené škole.
Při výměně příček mezi učeb-
nami a chodbou byla do no-

vých stěn zabudována okna.
Zvýší se prosvětlenost i pře-
hled pedagogů o situaci ve tří-
dách během přestávek.

Budovy velkých základních
škol dostaly v minulosti po-

stupně každá potřebné finanč-
ní prostředky na opravy i údrž-
bu. Letos se městské investice
do školských zařízení zaměřily
více na mateřské školy. Tento
trend bude pokračovat také
příští rok.

A co se stane, až všechna
školská zařízení opravíme? Ve-
doucí odboru školství, kultury
a sportu Pavla Skokanová ří-
ká: »Nejen budovy, ale také škol-
ní dvory potřebují rekonstrukci.
Takže se v případě získání dotací
vrhneme právě na ně. První vlaš-
tovkou byla modernizace školní-
ho dvora Benešovy základní ško-
ly. Mini hřiště za školou se setka-
lo s velkým ohlasem a žáci je plně
využívají. Projekty na moderni-
zaci dvorů ostatních škol se již
připravují, takže investice do
školských budov a areálů plánu-
jeme i v dalších letech.«

František KREJZEK

Školy v létě dostaly další dávku investic

Naše škola získala 18. červ-
na 2008 certifikát Státního
zdravotního ústavu (SZÚ) 
v Praze, který nás opravňuje
používat logo a název Škola
podporující zdraví (ŠPZ) nebo
také Zdravá škola. 

Cesta k dosažení tohoto cíle
nebyla jednoduchá a byla po-
měrně zdlouhavá. Kdy nás po-
prvé napadlo vydat se touto
cestou? Již v roce 2002 většina
pedagogů navštívila Tatran-
skou alternativní školu v Pop-
radu. Zde jsme se poprvé set-
kali s prvky zdravého učení,
které jsme se pomalu učili za-
řazovat do výuky.

V začátcích tvorby školního
vzdělávacího programu jsme
řešili otázku profilace školy.
Myšlenka zdravé školy nám
byla nejbližší a zdála se nám
reálná.

Dalším krokem bylo získání
podrobnějších informací k pro-
jektu zdravé školy a jejich uce-
lení. Proto jsme navštívili zá-
kladní školu v Ostravě-Zábře-
hu, která je v síti ŠPZ již zařa-
zena. 

V září 2007 se tři zástupci
naší školy zúčastnili školení,

kde se seznámili s jednotlivý-
mi kroky vypracování projek-
tu. Po návratu už zbývalo jen
sepsat dokument. Musel splňo-
vat kritéria projektu ŠPZ, mu-
sely být dodrženy všechny pilí-
ře zdravé školy, sestaven rám-
cový dlouhodobý plán školy 
a jednoroční prováděcí plán 
s konkrétními akcemi pro ná-
sledující školní rok. Poté byl
projekt byl zaslán k posouzení
do Prahy. V dubnu 2008 strá-
vili na naší škole jeden vyučo-

vací den zástupci SZÚ a koor-
dinátor ŠPZ. Nahlédli přímo
do vyučování a navštívili elo-
kovaná pracoviště školy.

Pak už nás čekala obhajoba
projektu u kulatého stolu na
SZÚ v Praze. Obhajoby se zú-
častnilo pět škol z celé ČR.
Naši školu zastupovaly ředitel-
ka Barbora Bolcarovičová a au-
torky projektu Stanislava Krp-
cová a Zdeňka Országová.

A co si pod pojmem škola
podporující zdraví vybavit?

Zdravá škola musí stát na
třech pilířích:

1.Pohoda prostředí - pohoda
věcného prostředí - pohoda
sociálního prostředí - pohoda
organizačního prostředí.

2. Zdravé učení - smyslupl-
nost - možnost výběru, přimě-
řenost - spoluúčast a spoluprá-
ce - motivující hodnocení.

3. Otevřené partnerství - žá-
kovský parlament - poraden-
ská zařízení (psycholog, meto-
dik prevence, výchovný po-
radce) - spolupráce s rodiči -
spolupráce s jinými instituce-
mi a subjekty.

V naší škole klademe velký
důraz na vzájemné vztahy me-
zi kantory, žáky i rodiči a snaží-
me se o to, aby si opravdu kaž-
dý našel ve škole své místo. 

Největší podíl na tom, že
jsme školou, podporující zdra-
ví, mají všichni učitelé, kteří
se nebojí nových věcí, jsou
kreativní, schopní navzájem
spolupracovat a tvoří fungující
tým. A takových je u nás ve
škole spousta. Informace o pro-
jektu »Škola podporující zdra-
ví« naleznete také na webové
adrese www.program-spz.cz.

Stanislava KRPCOVÁ

»Benešovka« získala titul Zdravá škola

Dvě horní patra školy na tř. Dr. E. Beneše dostala o prázdninách nová
plastová okna.



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

Jste »hlavou« zastupitelstva 
a rady města, máte nejvlivnější
rozhodovací slovo v jeho správě.
Zodpovědnost za dění ve městě
padá na vás. Co je pro vás
při rozhodování v této funkci 
nejdůležitější? 

Po celých těch 14 let, kdy
ČSSD hraje významnou roli
ve vedení Bohumína, se snaží-
me o to, abychom se zástupci
ostatních stran spolupracovali
a na městské úrovni nepoliti-
kařili. S výjimkou krátkých
předvolebních období a občas-
ných slovních střetů na strán-
kách Oka se nám to v praxi da-
ří a to je největší devízou Bo-
humína. Táhneme za jeden
provaz. Druhou prioritou je,
že vše, co se ve městě děje, je
transparentní a nezavdává ani
stín pro jakoukoliv korupci 
a podobnou nekalou činnost.
Toho si podle mne občané ta-
ké museli všimnout, a proto
máme tak vysoké preference.
A proto se daří i našemu roz-
počtu, nebývalým způsobem
vzrostl majetek města, máme
rekordní investice ve srovnání
s ostatními městy.

Po zvolení do Senátu jste 
»opustil« některé funkce, abyste
si uvolnil ruce pro práci na dvou
frontách - senátora a starosty.
Jak se dají vzájemně skloubit tyto
dvě časově náročné a místně
velmi vzdálené práce?

Opustil jsem krajské zastu-
pitelstvo a pozici předsedy
krajské organizace ČSSD, to
bylo nezbytně nutné, aby se
čas dal rozdělit na jinak se dob-

ře doplňující pozice starosty 
a senátora. V Senátu projedná-
váme totiž často právě zákony
týkající se problematiky obcí.
Ale v Praze se snažím být co
nejméně a čas ve vlaku trávím
většinou u počítače, připojen 
k radnici, nebo studiem mate-
riálů. Někdy je třeba dohnat
čas o víken-
dech a po no-
cích. Nedalo by
se to ale zvládat bez zázemí ko-
legů na radnici.

OAsi jste po téměř stech letech, 
po starostovi Karlu Ottovi, první
hlavou města, která je potvrzována
ve funkci po několik volebních
období. Jemu se připisuje 
v období 1902 až 1920 zásluha
na rozkvětu Starého Bohumína.
Napadá mě proto paralela 
s rozvojem dnešního Bohumína... 

Tak jsem to nikdy nevnímal,
dnešní úspěch Bohumína je
výsledkem práce celého naše-
ho týmu, dokonce bych to roz-
šířil na všechny slušné lidi ve
městě, kteří nejsou lhostejní 
a něco pro město dělají. Jako by-
chom se všichni zapojili do vi-
ze, aby Bohumín byl městem, 
v němž stojí zato žít. To, že má-
me za sebou nebývale úspěšné
období, je ale opravdu vidět na
každém kroku a já dodávám, že
máme před sebou ještě i další
období úspěšného rozvoje.

O úspěších správy města slyšíme
a píšeme často. Méně se ví o tom,
co se nepodařilo vyřešit, a� již pro
nedostatek financí nebo z jiných
důvodů. Co je vašim 
»nenaplněným snem«?

(smích) Tak to je výsledkem
dobré práce tiskové mluvčí!
Protože samozřejmě jako při
každé práci je spousta věcí, kte-
ré se nepodaří nebo spíše by se
mohly podařit lépe. A ještě víc
je toho, co nedokážeme ovliv-
nit, ale co v očích veřejnosti
padá někdy na naši hlavu.
Protože lidé mají stále pocit,
že máme tu moc zasáhnout 
například i v případech, kdy je
někdo podvede, kdy si koupí

nefunkční zbo-
ží, hádají se se
sousedem, ne-

jel jim autobus…
Takže mým nenaplněným 

a nenaplnitelným snem je, aby
všichni plnili bezezbytku své
povinnosti, komunikovali spo-
lu, nedělali chyby… to je v ži-
votě nemožné. Sám dělám de-
sítky chyb.

Nemohu se nezeptat, zda změny
ve vašem osobním životě přinesly
také nové invence při rozhodování
o věcech veřejných?

Změny v pracovním životě 
a velká zaneprázdněnost se
pochopitelně projeví i v kvali-
tě práce, ale nemyslím, že po-
zitivně. To platí také o rodin-
ném životě - tam už vůbec ne
pozitivně. Mohl bych si po-
vzdechnout, že jsem nejlepší
léta života a čas, který jsem
mohl strávit s vyrůstajícími
dětmi, nemusel věnovat měs-
tu. Ale byla to má volba, dělal
jsem to vždycky rád a nesu 
i následky. Nečekám ocenění 
a byl bych rád, kdyby nepřišlo
ani odsouzení. Osobní život
máme každý svůj, ve všech
profesích, a měl by osobní ta-
ké zůstat. 

Úspěch Bohumína je výsledkem týmové práce
Na slovíčko se zastupitelem a radním Petrem Víchou

Petr Vícha je senátor, starosta, místopředseda ČSSD, člen ra-
dy a zastupitelstva, ale zejména občan Bohumína, který již čtrnáct
let podle svého nejlepšího svědomí řídí rozvoj našeho města. 

rozhovor

Rozvoj města je nikdy nekončící
proces. Jak naplníte zbývající 
dva roky vašeho čtvrtého voleb-
ního období a co připravujete do
toho pátého? Protože teprve 
pátým překonáte Karla Otta ...

Shodou okolností brzy do-
stanou občané do domácností
letáček, kde naprosto konkrét-
ně uvidí, že své sliby plníme.
O tom se nakonec mohli pře-
svědčit za ty roky už několi-
krát. Takže do roku 2010, jak
věřím, splníme zbývající body
z oněch 50 konkrétních závaz-
ků občanům Bohumína, které
jsme před dvěma lety prezen-
tovali na našem volebním le-
táčku - mapě města. 

Na další volební období při-
pravíme znovu konkrétní cíle,
které si budou moci občané 
opět zkontrolovat. Budou na-
vazovat na vše, co připravuje-
me nyní. Není důležité, jestli
budu opět kandidovat já - má-
me skvělý celý tým. Sociální
demokracie v Bohumíně ještě
neřekla poslední slovo. Já vě-
řím, že přivede Bohumín k dal-
šímu pokroku. 

Připravil: František KREJZEK

Hledá se pes Bleky
Je to fena chodského psa

a slyší na jméno Bleky. 
Ztratila se 12.7. v sobotu 
a za její nalezení poskyt-
neme finanční odměnu.
Prosím, ozvěte se na tele-
fonní číslo 724 94 39 38
nebo 725 536 023. Děku-
jeme. (maj)

Slova nejsou důležitá 2
S radostí oznamujeme našim návštěvníkům, že projekt »Slova

nejsou důležitá« získal další grantovou podporu. V jeho rámci bu-
de Bobeš nabízet multikulturní aktivity i v letech 2008-2010. Jed-
ním z hlavních cílů projektu je přispívat ke sblížení a porozumění
místních obyvatel s rodinami cizinců. Projekt připravuje ještě dal-
ší novinky a služby. Díky němu bude mít Bobeš zřízeno připojení
k internetu pro klienty zdarma. Podrobnosti vám upřesníme na
telefonním čísle 604 388 853 nebo www.bobescentrum.cz.

Petra KALICHOVÁ
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Velmi úzký vztah obyvatel Pudlova a Loun
v Čechách se vytvořil brzy po skončení druhé
světové války, kdy Louny převzaly patronát
nad obcí poničenou válkou. Pudlov několi-
krát navštívili zástupci Loun a přivezli cen-
nou poválečnou pomoc. Po několika letech
však běh času kontakty zpřetrhal. Teprve le-
tos, šedesát let po poslední vzájemné návště-
vě, se přátelství obou měst opět oživilo. V po-
lovině roku byla v Lounech po rekonstrukci
znovu otevřena Pudlovská ulice a na oslavy
založení Pudlova v září letošního roku slíbili
přijet zástupci města Louny.

Vra�me se do historie a zavzpomínejme na 
události, které byly v letech 1946 až 1948 velmi
emotivní. Lounské noviny v listopadu 1946 na-
psaly:

»23. listopadu odjela z Loun do Pudlova delegace
lounských železničářů, aby zastupovala při křtu To-
máše Edvarda Mitrengy lounské železničáře, kmotry
nejmladšího občánka pudlovské čtvrti Louny ... 
... Delegáti odevzdali rodičům malého Tomáše dar
3000 Kčs v hotovosti, spořitelní knížku s vkladem
10.000 Kčs a několik dětských výbaviček a drobnos-
tí (dar lounských obchodníků)... Srdečný přípitek
vyzněl v přání, aby Tomáš vyrostl v celého muže, aby
byl zdravý a jednou oblékl modrou uniformu železni-
čáře.«

Vyhledal jsem Tomáše Mitrengu, který byl
před dvaašedesáti lety hlavním
hrdinou událostí.

Jak to tenkrát probíhalo si samo-
zřejmě nepamatujete, ale jistě jste 
o tom slyšel z vyprávění rodičů. Povídejte!

Bydleli jsme v železničářských bytech v Pudlo-
vě. Delegace, která přijela z českých Loun přišla
k nám do bytu. Nad mou postýlkou tenkrát vi-
sely zarámované fotografie Tomáše Garrigue
Masaryka a Edvarda Beneše. Někdo z Loun-
ských řekl: »Chlapeček by se mohl jmenovat po
obou našich prezidentech«. A tak mě taky po-
křtili - Tomáš Edvard.

To vám bylo právě čtrnáct dnů. Ta delegace přijela
jen kvůli vašemu křtu?

Mé křtiny byly jen součástí jejich návštěvy.
Pokřtili také jménem Louny část Pudlova, ve
které jsme tenkrát bydleli, později byla nazvána
jménem Lounská i ulice.

Udržovala vaše rodina s Lounskými kontakty 
i posléze?

Za rok jsem ještě od Lounských dostal trojkol-
ku, ale pak už se na vše zapomnělo.

Jako dlouho jste ve svém rodišti 
v Pudlově bydlel?

Do svých dvaadvaceti let. Byla to železničář-
ská osada, na svou dobu s velice slušným bydle-
ním. Pamatuji si, že jsme měli zahrádku s chat-
kou, každý byt měl svůj sklep, chovali jsme sle-
pice i králíky. V bytech byla kachlová kamna. Ži-
li jsme všichni v přátelské soudržnosti. Teprve

později se nájemníci začali mě-
nit a už to nebyli jen zaměstnan-
ci dráhy.

Naplnilo se přání vašich lounských kmotrů, kteří ve
vás již v postýlce viděli železničáře?

Dědeček i tatínek byli strojvedoucími. Vyučil
jsem se pro České dráhy a stal jsem se také že-
lezničářem - strojvedoucím. Když byl na dráze
tatínek, přecházelo se z páry na dieselové loko-
motivy, já jsem nastupoval při přechodu z diese-
lové frakce na elektrickou. 

Jen mi neříkejte, že máte syna, který železničářskou
tradici v rodině posunul do čtvrté generace ... 

Nevím, jestli jsem mu něco ze své profese pře-
dal, ale je to opravdu tak. Kluk jezdí na dráze ta-
ké jako strojvedoucí.

V sobotu 27. září proběhne v Základní škole 
T. G. Masaryka v Pudlově oslava tří výročí. Sto pět
let od výstavby kaple sv. Isidora - rolníka, osmdesát
let od založení školy a pět set osmdesát let od první
zmínky o Pudlovu. Po šedesáti letech opět přijedou
i Lounští. Budete u toho?

Bohužel, jsme na dovolené mimo území re-
publiky, ale dcera slíbila, že tam určitě bude. 

Lounské noviny v roce 1946 končily článek
větou: »Z Pudlova si delegace přivezla mnoho neza-
pomenutelných vzpomínek na tamnější slezský lid 
a přinesla do Loun mnoho srdečných pozdravů pud-
lovských občanů.« Věřím, že tomu tak bude i letos.

František KREJZEK

z h istor ie

Nosí jména dvou prezidentů

Tomáš Edvard Mitrenga na zahradě svého domku 
ve Skřečoni. Foto: František Krejzek

Plavecká
soutěž měst

Agentura Sprint pod zášti-
tou Českého olympijského
výboru vyhlašuje letos již 17.
ročník celostátní plavecké
soutěže Plave celé město. Ač-
koliv termín konání v našem
městě je až za měsíc, infor-
mujeme v předstihu ty, kteří
se na soutěž budou chtít při-
pravit. V aquacentru proběh-
ne plavání ve středu 1. října
mezi 6. a 21. hodinou.

V tento den bude bazén
zpřístupněn zdarma pro všech-
ny soutěžící plavce, kteří si
přijdou prověřit své plavecké
schopnosti a na čas zaplavou
100 metrů jakýmkoliv plavec-
kým stylem.

Soutěžit mohou všichni bez
omezení věku. V odpovídající
kategorii bude jejich plavecký
výkon zhodnocen. Organizá-
toři mohou zařadit mezi účast-
níky i ty zájemce, kteří nemají
trvalé bydliště v našem městě,
ale chtějí je reprezentovat.

Nejúspěšnější města v každé
kategorii obdrží diplom a po-
hár od Českého olympijského
výboru. V roce 2006 a 2007
se Bohumín umístil na dru-
hém místě.

Součástí této akce je také
soutěž pro základní a střední
školy Tučňák Open. Podmín-
kou pro zařazení do hodnoce-
ní je účast minimálně 50 plav-
ců z jedné školy.

Jsme město hravé a soutěži-
vé, pokusme se letos dosáh-
nout na nejvyšší příčku a zví-
tězit. (red)

Poděkování 
Policii ČR

Touto cestou bych ráda
poděkovala týmu vyšetřo-
vatelů z Policie ČR v Bo-
humíně, kteří mravenčí,
ale velice profesionální
prací, vyřešili loupežné 
a ozbrojené přepadení mé-
ho syna. Případ byl vyře-
šen velice rychle a ochot-
ný a lidský přístup policis-
tů bych chtěla vyzdvih-
nout. Bohumín je opět 
o trochu bezpečnější. (ari)
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pozvánka

Knihovna rozšířila nabídku o další služby
Zavřené dveře knihovny

ve středy se od září staly mi-
nulostí. V tento den je otev-
řeno oddělení pro dospělé 
a multimediální studovna 
v centru od 9 do 12 hodin. 

Ředitel K3 Bohumín Karel
Balcar tvrdí, že další otevírací
den knihovny v týdnu nebude
žádnou velkou zátěží pro per-
sonál, ani pro samotnou orga-
nizaci, ale velkou pomocí pro
návštěvníky knihovny.

Od 1. září funguje v knihov-
ně také nové hudební odděle-
ní s více jak pěti sty tituly. Část
studovny se proměnila v hu-
dební zónu, v níž si mohou ná-
vštěvníci půjčit CD na svou
průkazku zdarma. Vratnou zá-
lohu 200 korun při vypůjčení
dvou hudebních CD až na čtyři
dny dostane po vrácení disků

čtenář zpět. Knihovna od září
obnovila také nákup nových
hudebních CD titulů, který byl
v minulých letech pozastaven.

Díky dotaci ministerstva kul-
tury se počet veřejných počíta-
čů s připojením k internetu ve
studovně rozšířil z dosavad-
ních dvou na pět. Celkem bo-
humínská knihovna díky dota-
ci pořídila třináct nových počí-
tačů pro veřejnost, které bu-
dou v průběhu září instalovány
i na další oddělení a pobočky.

Knihovna K3 Bohumín se
snaží vycházet vstříc čtenářům
a jejich časovým možnostem.
Otevřeno je od 1. září nejen
každý pracovní den, ale dospě-
lé oddělení bohumínské kni-
hovny na Vrchlického ulici je
čtenářům k dispozici také v so-
botu dopoledne.

Lucie BALCAROVÁ
V novém hudebním oddělení knihovny najdete více než pět set titulů.

Foto: Karel Balcar

»Jedná se zřejmě o další způ-
sob, jak klamat spotřebitele a do-
nutit je kupovat si věci, které ab-
solutně nepotřebují,« říká mluv-
čí SOS Ivana Picková. »Navíc
je evidentní, že na set-top-box po-
plyne záruční lhůta, aniž by ho
spotřebitel používal,« upozorňu-
je mluvčí. 

»Spotřebitelé by měli vědět, že
od smlouvy uzavřené tímto způ-
sobem je možné odstoupit do 14

dnů bez udání důvodu. Je třeba si
ovšem pohlídat, aby obchodníko-
vi nepodepsali, že je navštívil na
jejich pozvání, pak o toto právo,
dané občanským zákoníkem, při-
cházejí,« zdůrazňuje mluvčí.

Pokud se spotřebitelé cítí o-
klamáni, mohou se obrátit na
Českou obchodní inspekci,
protože jde evidentně o poru-
šení zákona o ochraně spotře-
bitele. V paragrafu 8 zakazuje

prodávajícímu uvádět neprav-
divé informace o nákupních
podmínkách. 

Spotřebitelé se vždy mohou
obrátit na některé kontaktní
místo SOS (seznam najdete na
www.spotrebitele.info) či po-
radenskou linku 900 08 08 08
(8 Kč/min).

(pick)

Poznámka redakce: Podomní
prodej, kam patří i tyto pod-
vodné praktiky, je v našem
městě od roku 2006 zakázán
obecně závazným nařízením.
Dojde-li u vás k tomuto přípa-
du, raději volejte městskou po-
lici, tel.: 156.

Pozor na klamavé obchodníky!
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) upozorňuje, že se v ně-

kterých krajích opět objevují obchodníci, kteří při podom-
ním prodeji nutí hlavně starší lidi k okamžitému nákupu set-
top-boxu. Tvrdí, že jinak nebudou moci sledovat televizní 
vysílání, které v nejbližších týdnech přejde z analogového na
digitální.

Situace na Slezské ulici, která je spojnicí mezi
Novým a Starým Bohumínem a po dobu vý-
stavby dálnice je pro automobily kompletně u-
zavřená, se mění doslova z hodiny na hodinu.

Jednu chvíli to vypadalo, že bude nutné úsek
pro pěší i cyklisty úplně uzavřít, dnes už je situa-
ce jiná. »Stavaři nakonec zvolili jiný technologický
postup, který si nevynutí dočasné kompletní uzavření
Slezské ulice. Provizorní chodník z panelů pro pěší 
a cyklisty vznikne do 15. října s tím, že do té doby
budou lidé chodit a jezdit v původní trase ulice Slez-

ská. Po tomto termínu se převede doprava na panelo-
vou komunikaci vedoucí po pravé straně ve směru
na Starý Bohumín. Nadále však platí, že lidé zde
musí být neustále velmi obezřetní, protože se v místě
pohybuje velké množství stavební techniky,« uvedl
vedoucí odboru dopravy Pavel Vavrečka. 
»V průběhu výstavby dálnice navíc může po před-
chozím oznámení docházet ke krátkodobým kom-
pletním uzavírkám úseku Slezské ulice i pro pěší 
a cyklisty, a to za předpokladu, že si to vyžádá zajiš-
tění jejich bezpečnosti,« dodal Vavrečka. (luk)

Slezská ulice bude většinou průchozí

Za krásami podzimu
pěšky i na kole

Odbor klubu českých turis-
tů TJ Bohumín pořádá ve spo-
lupráci s Oborovou zdravotní
pojiš�ovnou v sobotu 20. září
32. ročník turistického pocho-
du a jízdy na kolech pro turis-
ty, mládež a širokou veřejnost
Za krásami podzimu. Start je
před nádražím ČD Bohumín.

Trasy 40 km od 6 do 7.30
hodin, 20 km od 7 do 9.30 ho-
din, cyklisté od 7.30 do 9.30
hodin. Startovné - dospělí 15
Kč, děti 5 Kč. Cílem je hájen-
ka v Záblatí. Zde obdrží místní
i přespolní občerstvení, diplo-
my, proběhnou zde soutěže 
a hry pro děti a dospělé. Budou
se tu opékat buřty, zpívat aj.

Pochod se koná za každého
počasí. Doporučuje se mapa
Ostravsko. Na pochod zvou
turisté OKČT. (red)

...pro likvidaci autovraků na
území města má Bohumín u-
zavřenou smlouvu s ŽDB
Group a.s., závodem Recykla-
ce? O podmínkách bude Oko
psát v příštím čísle. (red)

víte ,  že
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(Dokončení z minulého čísla)
Další den samozřejmě vyráží-

me k »Bohumínské propasti«.
Dolů se dnes chystá Kuba s Hon-
zou. Oba mizí rychle v podzemí
a za chvíli slyšíme až na povrch
tlumené rány kladiva. Nechá-
me je pracovat a pokračujeme 
v dalším prohledávání terénu 
a zaměřování jeskynních vstupů.

Pozdě odpoledne vystupují
na povrch a pořizují fotodoku-
mentaci objevené jeskyně. Na
dně propasti se prokopali do
další menší vertikály, která opět
končí su�ovým závalem, který
je nutno odtěžit a na to je třeba
více času a více rukou. Su� není
kam v podzemí ukládat a musí
se těžit až na povrch. Je nám
jasné, co bude náplní příští vý-
pravy na Krym. Nyní můžeme
jen spekulovat, co může ukrý-
vat hliněno-su�ová ucpávka. Že
by další Mramorovou jeskyni? 

Příští den dokončujeme ně-
která zaměření na povrchu. Fo-
tíme pro krymské kolegy interi-
éry nově otevřeného muzea
krymského krasu, v němž na
čestných místech jsou i fotogra-
fie bohumínských speleologů,
kteří se podíleli na všech spo-
lečných expedicích a objevech.

Příští rok to bude již třicet let
od první společné bohumín-
sko-krymské výpravy.

Nahlížíme do stánků a ob-
chůdků a je pro nás velkým za-
dostiučiněním, že jsme autory
většiny propagačních materiá-
lů, plakátů, pohlednic, filmů.

Bohumínská propast na Krymském pol
Končíme naše působení na

hřebenu Čatyr Dag a přejíždí-
me do Sašovy základny na o-
kraji historického města Bach-
čisaraj. 

Tady nás již jen čeká exkurze
do krymskými speleology obje-
vené, mnohokráte popsané

Zlaté studny, historického skal-
ního města Čudit Kale. Posled-
ní dva dny trávíme na pobřeží
Černého moře, kde nám ale ne-
přeje počasí. Moře bouří a tak
míříme do Sevastopolu. 

Toto město je stálým sporem
mezi Ukrajinou a Ruskem. Kot-

Před lety objevili bohumínští speleologové tuto nádhernou Mramorovou jeskyni. Není se proto čemu divit, že se na
místo tolik let stále vracejí. Foto: Josef Wagner

Ve Vrbici v srpnu padaly hasičské 
Hasiči z celého Moravskoslezského kraje se 2. srpna utkali na soutěži o Putovní pohár rady

města Bohumína. Pohárová soutěž, které se zúčastnilo 48 družstev, byla zařazena do Moravskos-
lezské ligy v požárním útoku jako její desáté kolo

Letošní, již šestý ročník klání
byl silně poznamenán vydat-
ným deštěm. Ten však mnohdy
nebránil družstvům podávat
vynikající výkony, a tak se opět
v mužské kategorii umístil na
prvním místě rekordní čas
13,613 s v podání družstva z Pr-
chalova (okres NJ), které si pu-
tovní pohár odvezlo již podruhé. 

V ženské kategorii se na nej-
vyšší stupeň vítěze postavilo
družstvo z Bartovic (okres
OV), které časem 16,683 s rov-
něž vytvořilo tra�ový rekord 
v ženské kategorii. 

Do bojů o putovní pohár ra-
dy města Bohumína bohužel již

Hasiči z Vrbice nedosáhli na cen-
né medailové umístění, přestože
vyvinuli obrovské úsilí.

Foto: Martin Rajski
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Zajíc polní (Lepus europaeus)
Příroda kolem nás - savci Bohumína (29)

Zajíc je původním středoevropským druhem, který obývá
celé území naší vlasti, včetně nejvyšších horských poloh. Je-
ho hlavním životním prostředím je otevřená krajina, okraje
lesů a paseky v nížinách a pahorkatinách. Zajíc dobře běhá,
vyvine rychlost až 70 kilometrů za hodinu. Vzhledem k ten-
denci kličkovat se však stává častou obětí dopravy. 

Počet zajíců ve městě, zejména na území průmyslových závodů, vzrostl.

ně zbytečně neupozorňovala.
Rozhodně bychom zdánlivě
»opuštěné« zajíčky neměli brát
domů, nebo� jejich odchov je
velmi obtížný.

Ještě počátkem 70. let mi-
nulého století se v Česku stří-
lelo ročně 1 až 1,2 milionů zají-
ců. Pak díky velkoplošnému
zemědělskému hospodaření 
a nevhodnému lovu nastal
prudký pokles populační hus-
toty. Počátkem nového milé-
nia žilo v České republice 450
až 500 tisíc zajíců. V současné
době jsou u nás jejich počty tr-
vale nízké a lov je regulován.
V roce 2001 bylo uloveno
pouze 85 tisíc kusů. 

V Bohumíně dostaly v roce
1997 již tak prořídlé stavy zají-
ců další ránu v podobě povod-
ně. Od té doby lze vidět zajíce
v nivě Odry jen vzácně. Roz-
hodně jich je méně než srnců.
Naopak vzrostly počty zajíců
ve městě na území průmyslo-
vých závodů, v kolejištích Čes-
kých drah nebo třeba v Rafi-
nerském lesíku. Tady je neo-
hrožují jejich predátoři, ale na
druhé straně jich ročně něko-
lik zahyne pod koly nepozor-
ných řidičů.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Zajíci žijí jednotlivě, sdru-
žují se jen v době páření od
ledna do léta. V té době svádě-
jí samci mezi sebou neúprosné
souboje. Vyskakují do vzdu-
chu a buší do sebe tlapami -
silně to připomíná boxerský
souboj. Jednu samici honí čas-

to i několik samců. Zajíčci se
rodí od května do srpna, ně-
kdy již v březnu - těm dali
myslivci přiléhavý název břez-
ňáci. Samice má v roce až čtyři
vrhy a v jednom vrhu jsou 1 až
4 mlá	ata. Chodí je nakojit
pouze jednou za den, aby na

loostrově
Ze zápisníku
jeskyňáře (2)

ví tady totiž ruská námořní flo-
tila a některá území právě zde
patří Rusku. 

Parkujeme v centru města na
nábřeží a necháme se nalákat
na projíž	ku bárkou, která sli-
buje obhlídku ruské flotily. 
A opravdu. To co by ještě ne-
dávno bylo nemožné (vzpomí-
nám si na to, když mne Saša
před 15 lety do Sevastopolu pro-
pašoval jako Estonce místním
autobusem - město bylo v mi-
nulosti zcela uzavřeno pro ci-
zince), je dnes turistickou 
atrakcí. Proplétáme se mezi
ruskými křižníky, bitevními lo-
děmi i ponorkami. Ukrývat 
v dnešní době lodě či ponorky
by bylo opravdu naivní.

A tady náš pobyt na Krymu
končí. Příští ráno opět sedáme
do Boxera a míříme domů. 
A nebýt neskutečných mnoha-
hodinových ignorací a kontrol
slovenských celníků, byli by-
chom doma v rekordním čase.

Josef WAGNER

Kluci z Palcátu udělali kus práce
Možná jste jezdili kolem a ne-

všimli si, stejně jako já, že v za-
táčce křižovatky ulic Opletalo-
vy a 1. máje ve Skřečoni je za
hradbou zeleně ukryt památ-
ník. Mladí muži ve věku okolo
osmnácti let, kteří jsou členy
klubu Palcát, se rozhodli vzít ú-
držbu památníku do svých ru-
kou (Oko informovalo v minulém
čísle). Spolu s vedoucím klubu
Miroslavem Sulatickým udělali
kus práce. Místo nyní přímo vy-
bízí k zastavení u pietního po-
mníku. A o tom, že existuje lid-
ská solidarita, již členové klubu
Placát taky vědí. Donedávna
nesplněný sen o své vlastní klu-
bovně se stal skutečností. Skře-
čoňští hasiči jim takové místo
nabídli . (frk)Památník padlým ve Skřečoni po údržbě Foto: Miroslav Sulatický

rekordy
tradičně nezasáhlo, kromě
dvou družstev domácích, žádné
družstvo hasičů z Bohumína.
Oběma družstvům se na domá-
cí soutěži příliš nedařilo, 
a tak obsadili dvanácté a sedm-
nácté místo. To však domácím
stačilo k tomu, aby si v Morav-
skoslezské lize udrželi dosavad-
ní třetí místo, na kterém se těs-
ně před stříbrnou pozicí stále
drží i po třináctém kole ligy. 

Vrbičtí hasiči tímto za vyda-
řenou soutěž děkují všem spon-
zorům, městu Bohumín a pořa-
datelům, kteří se podíleli na té-
to náročné sportovní akci.
Ukázky sportovních záběrů ze
soutěže ve Vrbici je možno
zhlédnout na internetových
stránkách vrbických hasičů
(www.sdhvrbice.com). (rei)
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Ultrazvukové vyšetření krčních te-
pen je vyšetřovací metoda, která umož-
ňuje lékaři odhalit možný chorobný
proces ve stěně tepny.

Krční tepny, tzv. krkavice, jsou dvě.
Každá běží na jedné straně krku. Jejich 
úkolem je přivádět okysličenou krev do
obličeje a z větší části zásobovat mozek.
Krční tepny odstupují z nejsilnější tepny
těla, zvané aorta. Ta vychází z levé komory
srdeční. Krev je ze srdce vypuzena při stahu
srdce neboli systole a hnána do těla určitým
tlakem, který se přenáší na stěnu rozvádějí-
cích tepen. Díky tomuto jevu můžete po
přiložení prstu nad průběh příslušné tepny
ucítit tlakové rázy pod prsty - váš tep.

Jaké jsou možnosti pro vyšetření 
krčních tepen? 

Lékaři používají k jejich vyšetření ně-
které ze svých smyslů - zrak, sluch a hmat. 

Při dalším vyšetření je využíváno pří-
strojové techniky - ultrazvuk - sono karo-
tid. Toto vyšetření se v naší Bohumínské
městské nemocnici, a. s. provádí na radio-
diagnostickém oddělení. Sonda ultrazvu-
ku se přiloží na kůži krku nad vyšetřova-
nou tepnu a záznam se zobrazí na obra-

zovce přístroje. Tímto způsobem se hod-
notí především plynulost průtoku cévou 
a její průsvit. Tepna může být zúžena na-
příklad při ateroskleróze, v jejím důsledku
může docházet k nedokrvení některých
částí mozku.

Kdy vám lékař provede vyšetření 
krčních tepen? 

Pokud přicházíte k lékaři a trápí vás bo-
lesti hlavy, závratě nebo se léčíte s vyso-
kým krevním tlakem, popřípadě máte-li
vysokou hladinu cholesterolu či jste pro-
dělal mozkovou příhodu, určitě vám lékař
krční tepny podrobně vyšetří. Krční tepny
nejčastěji postihuje onemocnění zvané 
ateroskleróza. Při ní dochází k ukládání
tukových částeček do stěny tepen a k tvor-
bě tzv. aterosklerotických plátů. Mohou
nabývat takového rozsahu, že tepnu zužu-
jí. Průtok krve zúženým místem je obtíž-
nější a provází ho obvykle zvukový feno-
mén - šelest. Pláty v krčních tepnách se
mohou uvolnit a způsobit mozkovou mrt-
vici. To je jejich hlavní nebezpečí.

Je třeba se vyšetření obávat? 
Vyšetření je nebolestivé, trvá poměrně

krátce, asi 10 až 20 minut.

Co je třeba před vyšetřením udělat? 
Není nutná žádná předchozí příprava.

Pacienti se předem telefonicky objednají 

v kanceláři radiodiagnostického oddělení,

klapka 241. Naše oddělení se snaží o co

nejkratší objednací lhůty a v nutných pří-

padech je vyšetření provedeno prakticky

okamžitě.

Jak vypadá vlastní vyšetření? 
Vyšetření se provádí vleže na zádech, lé-

kař vyšetřovanou oblast natře gelem a při-

loží ultrazvukovou sondu a je pouze polo-

hována hlava na pravou a levou stranu,

aby se zlepšil přístup k vyšetřované straně.

Co tedy mohou všichni pro sebe udělat

a tedy i pro své karotidy - krkavice? Ne-

kouřit, zdravě a střídmě se stravovat, mít

dostatek pohybu, vyvarovat se stresových

situací, umět aktivně odpočívat a relaxo-

vat. Proč to nezkusit?

Radmila PRÁŠKOVÁ, 
lékařka RDG oddělení, BMN, a. s.

okénko lékaře

Sonografické vyšetření krčních tepen

Více než šedesát dětí se
přišlo rozloučit s prázdnina-
mi na diskotéku ve Skřečo-
ni, kterou pro ně připravila
komise pro městskou část
Skřečoň. 

V zahradě motelu Max 28.
srpna od 17 do 22 hodin spo-
lečně s moderátorkou celého
večera Zdeňkou Cichou děti
soutěžily, tančily a sbíraly sou-
těžní body, které nakonec pro-
měnily v dobroty.

V programu pro ně byly při-
praveny hádanky, zábavné ú-
koly, soutěž o královnu a krále
diskotéky. Marek Mitko jim 
k tomu za mixážním pultem
porcoval hudbu. Překvapením
pro děti byla porce párků.

Na konci večera byli slav-
nostně vyhlášeni a odměněni
nejen vítězové z diskotéky, ale
také král a královna švihadla,
nebo šoumen a šoumenka 
v kategorii předškoláků. Poro-
ta složená ze sponzorů a rodi-
čů předala vítězům krásné ce-

ny a diplomy. Večer se bavili
také rodiče zúčastněných dětí.

Poděkování patří nejen Raif-
feinsen stavební spořitelně, 
a. s., Ostrava, firmě Stavby -
Okna Doležal, s. r. o., Petř-

vald, Stavební firmě Lacko,
Bohumín a Rostislavu Strýč-
kovi, s. r. o., Chlumec n. Cidli-
nou, ale hlavně majiteli Mote-
lu Max Luboši Mitkovi. Ten 
umožnil konání akce v příjem-

ném prostředí zahrady a staral
se o celou organizaci. 

Pro velký zájem dětí se při-
pravuje opakování akce.

Zdeňka CICHÁ,
Lenka VACHTARČÍKOVÁ

Skřečoňská prázdninová diskotéka
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jednoznačné »NE« , tak se ani vláda s To-
polánkem v čele nepustí do dalších pokusů
na občanech v oblasti zdravotnictví. Vždy�
návrhy ministra Julínka jsou pozastaveny
právě proto, že ODS čeká na výsledky

pol i t ika

Proč ZMĚNA? V naší zemi nastala totiž
situace, která neodpovídá mínění většiny
občanů. Máme prezidenta, čestného před-
sedu ODS. Ten je tak modrý, že dokonce
píše knihy o modrých, a nikoliv zelených
planetách. V Senátu má ODS nadpolovič-
ní většinu a odhlasuje si, co se jí zlíbí.
Přestože se to nemusí líbit občanům a o-
pozici, která se snaží hájit jejich zájmy.
ODS má největší zastoupení v Poslanecké
sněmovně. A pro získání skutečné většiny
hlasů si, jak se ukazuje, vždycky nějakého
poslance - přeběhlíka zajistí. Ve 14 krajích
má 13 hejtmanů a také ve většině velkých
měst jsou starostové zvoleni za ODS. 

To je naprosto nezdravá situace. Byla by
i v případě jakékoliv jiné strany, která by
měla takovouto nadvládu neodpovídající
podpoře veřejnosti. Je třeba jít 17. října 
k volbám a začít to měnit.

Proč ČAS NADĚJE? Zdálo by se, že jde
jen o krajské volby a Topolánkovy vlády se
přece nezbavíme. To opravdu asi ne, tu ra-
dost si uděláme až ve volbách do poslanec-
ké sněmovny. Ale můžeme mít naději, že
pokud v krajských volbách řekneme ODS

těchto voleb. Uspěje-li, doputují připrave-
né návrhy zákonů rychle do Sněmovny 
a můžeme se těšit na privatizaci nemocnic
a zdravotních pojiš�oven. Tedy těšit se asi
budou ti, kteří si je budou chtít koupit,
většina občanů spláče nad výdělkem.

Je proto nutné jít 17. října k volbám a zabrá-
nit tomu. Jenom fandit tentokrát nestačí.

Může se zdát, že hesla ČSSD - »šance
dětem, zajištěná rodina, jistota ve stáří« -
jsou přece samozřejmostí, že o tyto jistoty
už není třeba bojovat. Ukazuje se však, že
tomu tak není a postupy Topolánkovy vlá-

17. října řekneme Topolánkovi »NE«
dy by většinu občanů mohly právě o klid 
a jistotu připravit. 

Hejtmani budou asi tvrdit, že oni za nic
nemohou. Čelné představitele ODS na je-
jich mítincích neuvidíte a Mirka Topolán-
ka by nejraději na šest týdnů někam ukry-
li. Ale většina z nich je rovněž ve vedení
ODS a mají na všem, co se děje, lví podíl.
Řekněme tedy 17. října »NE« také »mod-
rým« hejtmanům. 

A to i přes jejich »důmyslné« bilboardy.
Kdo by se neradoval, když čte, že »dálnice
D47 roste«. Málokdo si však vzpomene,
která vláda dálnici prosadila a zahájila a že
ministr Říman z ODS byl proti.

Také informace o tom, že »zvýšili důcho-
dy o 470 korun« je pravdivá. Ale zapomně-
li jaksi připsat, že před volbami slibovali
každému důchodci tisícovku. A konečně
na bilboard s heslem »vzdělání pro všechny«
už stačí jen dodat ... kdo si zaplatí, až zave-
deme školné.

Nevěřme už slibům ODS.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

V rámci oslav 10. výročí za-
ložení florbalového klubu 1.
SC Bohumín´‘98 proběhly
tři florbalové turnaje pro
všechny věkové kategorie,
kterých se zúčastnilo 20
družstev. 

Náborový City cafe Open
proběhl přímo na tř. Dr. E. Be-
neše. V kategorii mladších 
a starších žáků se utkalo 8 tý-
mů z Bohumína, Ostravy a o-
kolí. V kategorii mladších žá-
ků zvítězil tým City cafe před
Nudlemi z Bohumína a 1.
SCB ‘98. Starší žáky ovládl
Krokodýl Deendy Team, který
za sebou nechal Kojoty Ostra-
va a Big Shock Team. FK Bo-
humín a SK Pucka Ostrava
obsadily čtvrtá místa. 

Odpoledne se dění přesunu-
lo Na Kuželnu a na zimní sta-
dion Bospor, kde hráli junioři
Belfast Pub Cup. Čtyři týmy si
to rozdaly o tisícikorunovou
prémii a po dramatickém závě-

ru se z vítězství radovali domá-
cí hráči 1. SC Bohumín ‘98
DDM, když za sebou nechali
FBC N.S. (výběr 1. SC SSK
Vítkovice), Paskov Saurians 
a Team 1 (výběr FBC Pepino
Ostrava).

Sobotní den patřil mužům,
kteří pošesté bojovali O pohár
1. SCB ‘98. Boje ve skupinách
vypukly v 10 hodin a před os-
mou hodinou večerní jsme
znali vítěze a majitele poháru 
i prémie ve výši 4000 korun.

Na trůn se po roce vrátil opět
celek FBC Start Praha 98, kte-
rý v pěkném finále zdolal bo-
humínský tým 2:1. Třetí místo
získal Falcon Florbal Radvani-
ce a odsoudil tak obhájce loň-
ského prvenství IBK Tre Kro-
nor Ostrava až na bramboro-
vou pozici. Na dalších místech
skončili FBC Redwolfs Ostra-
va, R.E.S.K.R.E.P.T.A. Team
(výběr TJ MEZ Vsetín), Bara-
ba Team (výběr Torpeda Pe-
gres Havířov) a FBC N.S.

Poděkování patří všem part-
nerům turnaje, hráčům, orga-
nizátorům a také vedení měs-
ta, které klubu darovalo k vý-
ročí 5 000 korun. 

13. září se již rozbíhají ligové
soutěže, do kterých jako první
vstoupí starší žáci, a tak přeje-
me florbalovému klubu mno-
ho dalších úspěšných sezón.
Kompletní výsledky turnajů 
a náborové informace jsou na
www.florbalbohumin.cz. 

Text a foto: Ondřej VESELÝ

Florbalový klub slavil desetiletí

Česká strana sociálně demokratická zahájila svou kampaň ke krajským volbám,
které se konají tentokrát 17. a 18. října s heslem ČAS ZMĚNY A NADĚJE.

POZVÁNKA: 17. září ve 14,30 se na třídě Dr. E. Beneše uskuteční mítink
s Jiřím Paroubkem a kandidáty do krajského zastupitelstva. Bude vyhrávat
dechovka, vystoupí mažoretky a každá žena už tradičně dostane růži.
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pol i t ika

VOLTE KANDIDÁTKU číslo 1

zde jeho obyvatelé cítili jako doma také po
volbách.

Předkládáme k Vaší úvaze »10 + 1 dů-
vod, proč volit KSČM«. Najdete je ve své
poštovní schránce.

Volbou kandidátů KSČM zabráníte zhor-
šování dostupnosti a rozsahu zdravotní pé-
če a tendencím vedoucím k omezování lé-
kařské služby první pomoci. Jednoznačně
nesouhlasíme s transformací krajských ne-
mocnic na akciové společnosti. Nesouhlasí-
me, aby se zdraví stalo obchodním artiklem.

pol i t ikaProsazujeme systém poměrného zastou-
pení ve všech orgánech zřízených zastupi-
telstvem a radou Moravskoslezského kraje. 

Program KSČM Vám předkládáme jako
lék proti nemoci, kterou zřejmě ODStů-
něme všichni.

Kandidátka KSČM a Volební program
je zárukou, že Vaše názory nebudou
ODSouvány do pozadí.

Chceme Vás již dnes pozvat k volbám 
i k zamyšlení, komu dáte v těchto volbách
svůj hlas.

Jiné strany přirovnávají náš kraj k do-
movu vždy jen pár měsíců před volbami.
KSČM bude nadále usilovat o to, aby se

Volbou kandidátů KSČM zajistíte do-
statečný a silný vliv na rozvoj sociálních
služeb pro seniory a zdravotně znevýhod-
něné spoluobčany. KSČM je zásadně proti
tomu, aby se Moravskoslezský kraj po-
stupně zbavoval odpovědnosti za tuto ob-
last.

Volbou kandidátů KSČM docílíme větší
podpory občanské společnosti prostřed-
nictvím neziskového sektoru, organizací
věnujících se dětem a mládeži a sportu.

Na kandidátce KSČM najdete jak zku-
šené zastupitele, tak i nové, mladé tváře.
Kandidáti KSČM Vaši důvěru nezklamou.

K prosazení těchto záměrů a závazků je
potřebný také Váš volební hlas. 

Stanislav TVARDEK,
předseda OV KSČM Karviná

ZVOLTE KANDIDÁTY KSČM

Vážení spoluobčané,
Komunistická strana Čech a Moravy je prostřednictvím svých zástupců v zastupi-

telstvu Moravskoslezského kraje připravena převzít svůj díl odpovědnosti za rozvoj
našeho kraje, uspokojování potřeb a zájmů jeho obyvatel. Je připravena k povoleb-
ní spolupráci se všemi subjekty, které díky hlasům Vás voličů zasednou v zastupitel-
stvu MSK a nebudou prosazovat kroky v rozporu se zájmy většiny obyvatel. 

Prosadili jsme a násled−
ně technicky i finančně
zajistili největší investici 
v ČR − výstavbu automo−
bilky Hyundai. Na investi−
ci za 1,12 miliard euro na−
vazují subdodavatelské
společnosti s investicemi 
v dalších miliardách korun. 

Ve spolupráci s městem
Ostravou se podařilo na−

plnit podnikatelskými ak−
tivitami průmyslovou ob−
last letiště Mošnov.

Nastartovali jsme spolu−
práci s institucemi a čer−
pání prostředků z Evrop−
ské unie

Podařilo se připravit
a zejména obhájit před
Evropskou komisí Regio−
nální operační program. 

Byla prohloubena spo−
lupráce s Hospodářskou
komorou, která se tak sta−
la skutečným partnerem
při mnoha projektech, ať
se jedná o mezinárodní
konference nebo o úzkou
spolupráci při konkrét−
ních projektech, jakým
byl příchod největšího in−
vestora, společnosti Hy−
undai, a dalších investorů. 

Významně jsme navýšili
objem finančních pro−
středků určených pro náš
kraj z evropských fondů.
Dnes můžeme počítat
zhruba s 20 miliardami
korun, které jsou určeny
pouze pro Moravskoslez−
ský kraj. 

Masivně jsme podpořili
rozvoj cestovního ruchu.

Připravili jsme širokou
informační kampaň na
podporu turistického ru−
chu v kraji.

Zvýšili jsme podporu
přípravy lyžařských bě−
žeckých tras a díky tomu
se v mnoha místech Bes−
kyd a Jeseníků zvýšil zá−
jem turistů. 

Autor: David MARYŠKA
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Příjem inzerce do Společenské kroniky
pro OKO č. 17, které vychází 

25. září, končí 17. září.

13. září oslaví 

životní jubileum 

85 let 

pan Bedřich
POPEK

z Bohumína. 

�
Do dalších let zdraví, pohodu, 

spokojenost a optimizmus 

přeje dcera Miluška s rodinou.

16. září oslaví své 

85. narozeniny

naše milovaná 

maminka a babička

paní Jarmila
DROBKOVÁ

z Pudlova. 

Posíláme Ti touto cestou kytičku 

blahopřání - mnoho zdraví, štěstí, 

radosti v srdci, elánu do dalšího života 

a poděkování za všechno 

přejí děti s rodinami.

Blahopřání - jubilea

Čas neúprosně letí, 
rok za rokem plyne, 
těžké bylo loučení. 

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

19. září 

tomu bude 

15 let, kdy nás opustil

pan Sterios VLACHOPULOS.
Vzpomínají manželka Dimitra, 

syn Argir a Stanislav s manželkami 

a vnuci.

Milovala svou rodinu, 
chtěla ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musela odejít.

14. září vzpomeneme

1. smutné výročí 

úmrtí naší maminky 

a babičky 

paní Alžběty DOBŘANSKÉ. 

S láskou stále vzpomínají manžel Ludvík,

syn Vlastík s rodinou, sestra Edita 

a všichni příbuzní.

Za život prožitý s Tebou, 
za lásku, kterou jsi nám dal,
Tvá památka je stále živá,
ta v srdci zůstane nám dál.

Děkujeme příbuzným,

spolupracovníkům,

přátelům a sousedům

za účast, slova útěchy

a květinové dary 

při posledním rozloučení 

s panem Josefem PLASGUROU, 
který zemřel 15. srpna 2008. 

Manželka, syn Václav s rodinou, 

syn Radek, maminka a bratr.

16. září oslaví 

své krásné 

90. narozeniny 

naše maminka, 

babička a prababička

paní Františka
MICZKOVÁ. 

�
Hlavně hodně zdraví a pohody 

přejí synové Josef, Karel a Miroslav 

s rodinami.

23. září oslaví 

své 75. narozeniny

pan Jaromír
BUČEK.

�
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti

mu přejí manželka Jaroslava, 

syn Petr, snacha Eva 

a vnuci Václav a Michal.

Řekli si 
své ANO 
Jan Vicher a Andrea Vystrčilová ● Petr

Eisman a Hana Holečková ● Patrik Za-

wadzki a Dana Golasová ● Lumír Gajda 

a Renáta Matulková, všichni z Bohumína

● Milan Tobola z Ostravy a Jarmila Křes�a-

nová z Bohumína ● David Kupka a Zdeň-

ka Havranová ● Miroslav Sáblík a Jarmila

Šranková ● Jan Ryšánek a Monika Fran-

ková ● Daniel Lekki a Lenka Harazimová

● Václav Jendřejčík a Lenka Čenková ●

Róbert Javorík a Karin Hudáková ● Miro-

slav Gřešek a Markéta Deáková ● Ondřej

Vyletělek a Petra Lubojacká ● David Barva

a Petra Čecháčková ● David Šranko a Ve-

ronika Plačková ● Jakub Pastrnek a Marie

Orihelová, všichni z Bohumína.

matrikářky

Jiří Stuchlík * 1949, Bohumín

Milan Školut * 1927, Bohumín

Marie Walová * 1945, Bohumín

Marie Bednarzová * 1913, Bohumín-Pudlov

Cecilie Kielbasová * 1927, Bohumín

Jiří Heblák * 1966, Bohumín

Ludmila Blechová * 1921, Starý Bohumín

Anna Jarková * 1913, Bohumín-Pudlov

Vlasta Šenkyříková * 1929, Bohumín

Valter Pazdera * 1921, Bohumín-Záblatí

Josef Lekeš * 1927, Bohumín-Záblatí

Josef Pohludka * 1921, Bohumín

Hildegarda Krumerová * 1927, Bohumín

Otilie Tomášová * 1926, Starý Bohumín

Josef Plasgura * 1954, Bohumín

Zdeněk Pavlas * 1952, Bohumín

Zdeněk Repecký * 1954, Bohumín

Jiří Vahalík * 1939, Bohumín

Václav Čikl * 1941, Bohumín

Vladimír Franek * 1945, Bohumín-Pudlov

Věra Bardoňová * 1926, Bohumín

Anna Grendzioková * 1925, Bohumín

Alois Malinovský * 1930, Bohumín-Skřečoň

Anna Masná * 1930, Bohumín

Alenka Dardová * 1928, Bohumín-Skřečoň

Milena Lamžová * 1931, Bohumín-Záblatí

Walter Kozurek * 1933, Bohumín-Záblatí

matrikářky

Naposledy 
jsme se rozloučili

● Tragédie v Záblatí
V Bohumíně-Záblatí na Sokolské ulici

došlo 1. září k požáru rodinného domu.

Požářiště bylo v 1. patře domu, kde bydlel

starší manželský pár. Muž (ročník 1925)

byl s těžkým zraněním letecky přepraven

na popáleninové centrum Ostrava, žena

(ročník 1930) byla nalezena po uhašení 

v domě mrtvá. Předběžná škoda je asi 200

tisíc korun. Příčina požáru se vyšetřuje.

(red)

sta lo  se

Vzpomínky - úmrtí
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Společnost ŽDB Group
a.s. ve spolupráci se Střední
školou Bohumín od nového
školního roku otevřela učeb-
ní obor hutník. Třicet no-
vých učňů z Bohumína a o-
kolí studuje ve speciální třídě. 

Vedení firmy přinutil nedo-
statek kvalifikovaných lidí 
k výchově svých budoucích za-
městnanců, přičemž na jejich
výchovu bude aktivně přispí-
vat. Výuku tohoto učebního
oboru zvolily ŽDB Group ze-
jména pro jeho univerzální
možnosti uplatnění prakticky
ve všech oblastech výroby spo-
lečnosti. 

Žáci se během studia mohou
profilovat do profese tažec
drátu, lanař, valcíř kovů a hut-
ník-ocelář. Bohumínská firma
žákům kromě budoucí pracov-

ní jistoty poskytne náborové 

a finanční příspěvky na školní

a pracovní pomůcky a také

příspěvek na dopravné ze vzdá-

lenějších lokalit.

»V dnešní době je chronický
nedostatek kvalifikovaných lidí.
Zkoušíme tak experiment, který
by nám měl umožnit vychovat si
je. Vychovat si kvalitního zaměst-

ŽDB má opět svůj učební obor: hutník

Ilustrační foto z archivu ŽDB Group a.s.

Poděkování pečovatelkám
Chtěl bych tímto způsobem veřejně poděkovat pečovatel-

ské službě, která je součástí příspěvkové organizace města Bo-
humína Centrum sociálních služeb.

Velice si vážím lidí, kteří ve svém oboru odvádějí práci na výši 
a své povinnosti vykonávají s lidským přístupem. Mé upřímné po-
děkování patří zejména pečovatelkám Vlastě Merfortové, Šárce
Vaněčkové, Jitce Vraštilové a Romaně Kaletové, které poskytova-
ly pečovatelské služby mojí manželce Mileně Lamžové ze Záblatí.
Jejich profesionální přístup, starostlivost, trpělivost a vlídná slova
byla pro moji manželku, jež byla upoutána na lůžko, velmi důleži-
tá a díky jejich péči byly poslední dny mé ženy prožité důstojně 
a v klidu. Přeji vám ve vaší záslužné a těžké práci mnoho hezkých
chvil a také klid a pohodu v osobním životě. Edvin LAMŽA

Řeka, jak ji
možná neznáte

Mezinárodní výstava foto-
grafií Zrcadlení řeky Odry v
Salónu Maryška na náměstí T.
G. Masaryka přináší do města
pohledy, které mnohým z nás
zůstávají skryté. Najdete zde
barevné i černobílé fotografie
kouzelných koutů přírody.
Mezi autory fotografií jsou ta-
ké bohumínští fotografové.
Pokud jste se nikdy nevypravi-
li v zimě ke korytu naší řeky,
určitě si se zájmem prohlédne-
te její zimní podobu. Výstava
potrvá do 29. září a je přístup-
ná vždy v úterý a čtvrtek od 15
do 18 hodin. (red)Foto: František Krejzek

nance, to je přece osvědčený re-
cept velkých zahraničních firem,«
uvádí generální ředitel Zdeněk
Juchelka. Dodává, že kdyby
trh fungoval jak má, firmy by
nepoci�ovaly nedostatek hut-
níků a jiných profesí. 

Studium bude trvat tři roky.
První tři měsíce nového škol-
ního roku se budou učni pohy-
bovat v učňovských dílnách
školy. Poté budou rozděleni do
skupin a začne také jejich
praktická výuka přímo na pro-
vozech vybraných závodů
ŽDB Group. 

»Odcházející zaměstnance bu-
de muset někdo nahradit. Jejich
nástupce si bu	 vychováme sami,
čímž se bude muset změnit celé
naše školství, nebo se budeme
muset poohlédnout v zahraničí,«
dodal Zdeněk Juchelka.

Tomáš ŽELAZKO

● Soutěže, kterým jde 
o zdraví
Nedostatečný pohyb a nad-

bytečný příjem potravy jsou pří-
činou nadváhy a obezity. 3. roč-
ník kampaně »Přijmi a vydej«,
kterou vyhlásily společně Mi-
nisterstvo zdravotnictví a Stát-
ní zdravotní ústav má za cíl
zvýšení motivace lidí ke zlep-
šení návyků v oblasti stravová-
ní a pohybové aktivity. Kam-

paň začala 1. srpna a potrvá do
konce října 2008. Po zpraco-
vání výsledků proběhne loso-
vání soutěže o ceny. Soutěžící
se mohou přihlásit na tiště-
ných přihláškách nebo elek-
tronicky na www.szu.cz s elek-
tronickou kalkulačkou hodno-
cení spotřeby a pohybu. 

Pokud se chystáte přestat
kouřit, můžetese přihlásit do
soutěže Přestaň a vyhraj. Více
na infolince pro kuřáky (267
082 328) nebo na www.szu.cz

Státní zdravotní ústav Karviná

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

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

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

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

● 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.

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

● 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.

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

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

● 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.

● Koupím jakýkoliv byt
v Bohumíně nebo v Rychval-
du, event. rodinný dům, pou-
ze od majitele! Nejsem realit-

inzerce ka, platím hotově! ✆ 775 075
979.

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

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

● Pohlídám děti, býv. uč. MŠ
a vych. Kdykoliv ✆731 281 167.

● Vym. dr. byt 1+1 za větší
družst. v Bohumíně, rozdíl vy-
rovnám. ✆ 737 159 011.

● Pronajmu byt 2+1 ve St.
Bohumíně s kuch. linkou, po
rek., ✆ 603 750 560.

● Právní služby - nemovi-
tosti, příprava smluv kupních,
nájemních, věcných břemen aj.
✆603 402 951, e-mail: smlouvy.
nemovitosti@seznam.cz.

● Prodám dr. byt 3+1 na
Tovární, plast. okna, úpravy,
internet, ✆ 775 214 639.

Pálenice INPAL, s . r. o., Bohumín−Vrbice č.143 

ZAHAJUJEME
letošní sezónu v říjnu 2008

Přihlášky přijímáme na výše uvedené adrese 
nebo telefonicky od září 2008 

každý čtvrtek od 8.00 do 17.00 hodin.

Tel.  596 031 009.

ABET CREDIT s. r. o.
PŮJČKY, ÚVĚRY,

HYPOTÉKY
❒ 100 000 Kč jen 2 307 Kč

měsíčně, RPSN 23,12 %
❒ začínající podnikatele 
❒ věk 18 - 75 let
❒ hotově 30 000 - 400 000 Kč
❒ bez ručitele

Tel.: 731 281 167

Zlata jako z pohádek, nabízí Vám Ovádek
tř. Dr. E. Beneše - centrum:

*stříbro * ocel * bižuterie * svatební korunky

NOVĚ: PŘEZŮVKY, na objednávku
DĚTSKÉ BOTY, podzim, zima do vel. 29

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

Kompletní ceník inzerce 
v městských novinách

OKO najdete na 
webu města 

www.mesto-bohumin.cz

pozvánka

●Aerobic pro děti 
i dospělé

Od začátku září probíhá 

v tělocvičně školy na tř. Dr. E.

Beneše cvičení pro děti i do-

spělé. Pondělky a středy patří

dětem, úterky a čtvrtky dospě-

lým. Cvičení doprovází Simo-

na Zdvomková.

Pondělí 14 - 15 hodin děti 

1. až 5. třídy, 15 - 16 hodin děti

6. a vyšších tříd.

Středy 16 - 17 hodin děti 

1. až 5. třídy, 17 - 18 hodin děti

6. třídy a starší.

Body form s náčiním a step

pro dospělé je v úterý 19.45 -

20.45 hodin, pilates ve čtvrtek

19.45 - 20.45 hodin. (red)

Opět s humorem ve škole ...
* »Tati, přeložili mě do zvláštní školy.« - »Výborně synku, když na to

máš, tak studuj!«

* Profesor zkouší ze zoologie: »Co je to za ptáka?« a ukáže ze za-

krytého tvora jen nohy. »Nevím«, odpovídá student. »Tak je to za
pět, jak se jmenujete?«, ptá se profesor. Student si vyhrne nohavice:

»Můžete také hádat!« 

* Poznámka v žákovské knížce: Váš syn nemá žádné znalosti.

Otec připíše: Proto chodí do školy. (red)
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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

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 .

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.

Nové pozice pro pobočku PAUL WURTH, a.s. v Českém Těšíně

PAUL WURTH, S.A. Luxembourg je společností, která se již více než 130 let zaměřuje na vývoj a dodávky technolo-
gií a zařízení pro hutní průmysl. Působí nejen v oblasti výroby surového železa a oceli, ale orientuje se rovněž v odvět-
vích výroby neželezných kovů, feroslitin a v neposlední řadě i v oblasti ochrany životního prostředí.

Zajiš�uje řadu dodavatelsko-inženýrských služeb jako poradenství, koncepční studie, inženýring, dodávky zařízení, pro-
jektový management, technický dohled při výstavbě a zprovoznění zařízení. Většina zařízení je dodávána formou na klíč.

Pobočka PAUL WURTH, a.s. Ostrava, s 38-mi zaměstnanci, úspěšně prosperuje na trhu centrální a jihovýchodní 
Evropy již od roku 2000 a nyní nabízí nové pracovní příležitosti v pobočce PAUL WURTH, a.s. v Českém Těšíně:

Náplň činnosti:
➢ Řízení zadaných projektů a zakázek včetně

koordinace a realizace u zákazníka
➢ Odborné vedení procesu zpracování projekční 

dokumentace a podkladů pro výběrová řízení
➢ Propagace a prodej zařízení a technologií 

společnosti PAUL WURTH pro hutnictví železa 
a neželezných kovů 

Požadavky na uchazeče:
➢ SŠ / VŠ strojního zaměření
➢ Praxe v oboru hutnictví nebo těžkého strojírenství výhodou
➢ Dynamičnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
➢ Doklad o dosavadní praxi ve funkci vedoucího projektu
➢ Znalost angličtiny popř. němčiny (mluvené i psané); 

znalost dalších, zejména slovanských, jazyků vítána
➢ Dobrá znalost práce v CAD/CAM systému
➢ Možnost častého cestování v oblasti střední a východní Evropy

PROJEKTANT (PROJECT ENGINEER)

Náplň činnosti:
➢ Zpracování projektové a výrobní dokumentace

pro jednotlivé zakázky
➢ Zpracování průvodní dokumentace 

pro poptávky a podkladů pro výběrová řízení
➢ Technická pomoc a podíl na zpracování 

dokumentace pro sí� obchodních partnerů PW
z oblasti střední a východní Evropy

➢ Podpora propagační činnosti a prodeje zařízení
a technologií společnosti PW pro hutnictví 
železa a neželezných kovů

Požadavky na uchazeče:
➢ SŠ / VŠ strojního zaměření
➢ Dynamičnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
➢ Výborná znalost práce v CAD/CAM 

(AutoCAD) systému
➢ Znalost angličtiny popř. 

němčiny výhodou
➢ Znalost dalších zejména 

slovanský jazyků vítána

Nabízíme:
➢ Práce ve vývojové společnosti úspěšně expandující na světových trzích 

s řadou ocenění za design 
➢ Perspektivní a zajímavé zaměstnání v pobočce dynamické zahraniční

společnosti s možností profesního i osobního růstu
➢ Možnost zahraničních stáží
➢ Možnost seberealizace na špičkových projektech světové úrovně 
➢ Dobré finanční ohodnocení práce 
➢ Možnost dalšího vzdělávání (cizí jazyky, obchodní dovednosti apod.) 
➢ Moderní pracovní prostředí 

KONSTRUKTÉR (DESIGN ENGINEER)

Podrobné informace o naší společnosti najdete 
na internetové stránce: www.paulwurth.com
Zájemci o atraktivní zaměstnání zasílejte své nabídky 
s životopisem (vývoj profesní kariéry) na adresu:
PAUL WURTH, a.s., Na Spojce 1897/6, 702 00 Ostrava, 
Tel.: 595155131, Fax: 595155155, 
E-mail: sarka.machalickova@paulwurth.com



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 11. do 25. září Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

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

■ 4. - 29.9. ZRCADLENÍ ŘEKY ODRY. Mezinárod-
ní výstava umělců, výtvarníků a fotografů z české
i polské strany řeky. Projekt spolufinancoval evrop-
ský program Interreg. Na výstavě uvidíte také prá-
ce bohumínských fotografů. Výstavu můžete vidět
vždy v úterý a čtvrtek od 15  do 18 hodin.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz, 

telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.rcslune.probers.info,

rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 11.9. v 9.45 hodin SCHŮZKA AKTIVNÍCH MA-
MINEK. Rodinné centrum Slůně.
■ 17.9. v 10 hodin ZÁPIS DO KROUŽKŮ A KUR-
ZŮ pro školní rok 2008/2009. Centrum Bobeš.
■ 17.9. v 15 hodin ZÁPIS DO KROUŽKŮ. Rodinné
centrum Slůně.
■ 18.9. v 18 hodin KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI PRO
BATOLATA. Pouze na telefonickou objednávku.
Centrum Bobeš.
■ 24.9. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ V BOBŠI. Na-
střelování náušniček (pouze na telefonickou ob-
jednávku) v 9 hodin. Centrum Bobeš.
■ 24.9. v 15.30 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJ-
ČATY v Bobši.
■ 24.9. v 18 hodin KURZ ZDRAVÉHO STRAVO-
VÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY. Zahájení skupi-
nového kurzu, 12 týdnů - každý týden 1 lekce - 60
minut teorie a 45 minut cvičení. Centrum Bobeš.
Informace a přihlášky telefonicky či přes mail
marketa.madericova@centrum.cz, ☎ 777 157 616
nebo v Centru Bobeš, ☎ 604 388 853.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 11.9. v 16 hodin NÁBOR DĚTÍ DO TANEČNÍ
SKUPINY RADOST A IMPULS. Tělocvična ZŠ na
tř. Dr. E. Beneše, � Lenka Krčová-Brečková, 
☎ 596 013 131.
■ 11.9. od 16 do 17.30 hodin NÁBOR STARŠÍCH
ŽÁKŮ DO ODDÍLU FOTBALU. Pro chlapce do
ročníku 1995, hřiště na Revoluční ulici, � Vladi-
mír Vyrobik, ☎ 596 012 312.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 12.9. v 18 hodin O KRÁSNÉM ÚSMĚVU ŽENY.
Beseda s Jitkou Dostálovou o zubní hygieně 
a chrupu vůbec. Jeskyňka, centrum zdravé rela-
xace, vstupné 300 Kč, v ceně občerstvení a pobyt
v solné jeskyni. Rezervace míst ☎ 608 608 955.

■ 13.9. v 15 hodin FESTIVAL DECHOVÝCH HU-
DEB. Vystoupí dechová hudba Českých drah, de-
chová hudba ZUŠ Bohumín, dechový orchestr 
Lieskované ze Slovenska, Kobeřanka z Kobeřic ve
Slezsku, Holúbek a dechový orchestr ŽDB Group
a. s., mažoretky Impuls Bohumín. Letní kino K3
Bohumín, v případě nepříznivého počasí kamenné
kino, 30 Kč.
■ 13. - 14.9. a 20. - 21.9. od 9 do 18 hodin OČI
NEVIDOMÝCH - UŠI NESLYŠÍCÍCH. Interaktivní
výstava z dílny Centra  pro rodinu a sociální péči -
Klub Ámos,  pro dětské návštěvníky 3. - 6. tříd ZŠ,
foyer kina, vstupné pro aktivní návštěvníky výsta-
vy je 20 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 11.9. v 17 hodin EXPEDICE KRYM 2007 /
2008. Zážitky a fotografie ze dvou expedic na 
Ukrajinu, studovna knihovny, 0 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

Studentská 781

■ 11. - 12.9. v 19 hodin NOC PATŘÍ NÁM. Film
USA, přístupný od 15 let.

■ 13. - 14.9. v 19 hodin JAK UKRÁST NEVĚSTU.
Film USA/Velká Británie, přístupný.
■ 15.9. v 19 hodin NÁŠ VŮDCE. Film Německo,
přístupný od 12 let.
■ 18. - 19.9. v 19 hodin AKTA X: CHCI UVĚŘIT.
USA / Kanada, přístupný od 12 let.
■ 20. - 21.9. v 19 hodin MEJDAN V LAS VEGAS.
Film USA, přístupný od 12 let.
■ 21.9. v 10 hodin CIRKUS HURVÍNEK. Pásmo
pohádek Cirkus Hurvínek, Rusalka Hupsalka, Bu-
dulínek a mandelinka, Sametka, Krtek chemikem.
■ 25. - 26.9. v 19 hodin WANTED. Film USA,  pří-
stupný od 12 let.

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

■ 16.9. a 23.9. od 16 do17.30 hodin NÁBOR
MLADŠÍCH ŽÁKŮ DO ODDÍLU FOTBALU. Pro
chlapce od ročníku 1996, travnaté hřiště za zim-
ním stadionem.

■ 17.9. od 14 do 16 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.

■ 17.9. v 14.30 hodin MĚSTSKÉ KOLO VE
STŘELBĚ ZE VZDUCHOVKY. Tělocvična DDM, 
� Ondřej Veselý, ☎ 596 013 131.

■ 18.9.a 25.9. od 16 do 17.30 hodin NÁBOR
STARŠÍCH ŽÁKŮ DO ODDÍLU FOTBALU. Pro
chlapce do ročníku 1995, hřiště na Revoluční ulici.

■ 24.9. od 14 do 16 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.

OSTATNÍ KULTURA

■ 14.9. v 9.15 hodin POUŤ VE SKŘEČONI. Poutní
mše u příležitosti památky Panny Marie Sedmibo-
lestné, mše 9.15 v polském jazyce, v 9.30 česky.

■ 14.9. od 8 do 18 hodin VÝSTAVA OKRASNÉHO
PTACTVA. Dům PZKO Skřečoň.

■ 20.9. od 15 do 19 hodin VŠEHO TROCHU. Akce
na podporu stacionáře Salome, koncert tří kapel,
hry a soutěže pro děti, dospělé i celou rodinu, pro-
jíž�ky na koni, měření tlaku a tuku, občerstvení.
Pořádá Apoštolská církev, sbor Bohumín.

■ 23.9. v 16.30 hodin Základní umělecká škola
ZAHAJOVACÍ KONCERT. S informacemi o no-
vém školním roce, koncertní sál ZUŠ, � Miluše
Tomášková, ☎ 596 013 331.

SPORT

■ 13.9. v 6.30 hodin 29. ročník POCHODU MÁ-
NESOVOU STEZKOU. Pěší turistika, 15 kilomet-
rů, středně obtížná, sraz 15 minut před odjezdem
vlaku (6.47 minut) před nádražní budovou ČD.
�Labojová, ☎ 605 139 796.

■ 13.9. v 16 hodin Viktorie Bohumín - Lokomotiva
Petrovice B. FOTBAL, okresní přebor mužů. Před-
zápas Viktorie Bohumín - MFK Havířov C, mladší
žáci - 14.15 hodin, hřiště Viktorie Starý Bohumín.

■ 20.9. v 6 hodin ZA KRÁSAMI PODZIMU. 32.
ročník turistického pochodu, pěší i cykloturistika,
20 - 40 kilometrů (podle zvolené trasy), obtížnost
lehká, start od 6 do 9.30 hodin před budovou nádra-
ží ČD. � J. Danišová, ☎ 596 012 035, 607 706 221.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA 

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



Staré kotelny 
mohou být ozdobou

Staré kotelny v sídlištích mohou být

ještě ozdobou města, pokud se jejich re-

konstrukcí zabývá dobrý podnikatel. To

jsme mohli vidět před lety na jedné z nich,

v níž vzniklo Sportcentrum, které je dnes

vyhledávaným místem. Ve stejném síd-

lišti se vylouplo z nevzhledných kostek

obchodní centrum s prozaickým názvem

Kotelna. Obyvatelům sídliště nabízí

kromě prodejny potravin také kadeřnic-

ké služby a další občanskou vybavenost.
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Před školou to vypadá jinak
Během prázdnin udělali stavbaři před školou na ulici Čs. armá-

dy novou zámkovou dlažbu. Nástup na nádvoří školy byl již po-
znamenán zubem času. V bývalé vrátnici školy je navíc občerstve-
ní, které mohou využívat jak děti v průběhu přestávek, tak i ko-
lemjdoucí. Radnice ještě plánuje úpravu nádvoří školy, která je
podmíněna získáním dotací. 

Florbal na ulici opět lákal diváky
City Cafe Open - turnaj žáků ve florbale proběhl opět za zájmu

nejen hráčů samotných, ale i diváků přímo na třídě Dr. E. Beneše.
Malé hřiště stačilo pojmout u starších žáků pouze dva hráče z kaž-
dého družstva. Kolemjdoucí se zastavovali a sledovali se zájmem
rychlé akce, které přenášely hru hned k jedné, hned k druhé bran-
ce. Organizátoři se postarali i o odměny všem zúčastněným druž-
stvům. Turnaje se zúčastnila čtyři družstva starších a čtyři druž-
stva mladších žáků.

Vodní svět těší děti 
v Salome

Léto-kruhy jsou již dávno minulostí, ale dě-
tem ze Salome bude tento pravidelný festival
připomínat jedna stěna budovy. Školám 
a školkám organizátoři této tradiční akce roz-
dali dřevěné plastiky z minulých ročníků dře-
vořezbářských plenérů. V Salome již dřevěné-
ho medvídka mají, ale letos jim »hodný spre-
jer« Nikola Vavrous z Ostravy na objednávku
občanského sdružení Maryška a ředitelky Sa-
lome nastříkal nádherný obraz vodní říše pří-
mo na jejich domeček.

Foto a texty na této straně František KREJZEK


