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100 let slavil bývalý pra-
covník ŽDB Group str. 14

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
30. července, 

uzávěrka 22.7.

Začala výstavba
teplovodu

Výstavbu Centrální-
ho zásobování teplem
(CZT) zahájila 25. červ-
na v centru města
společnost ČEZ, a. s. 

V rámci stavby III,
Tepelná sí� Bohumín -
Centrum, se začalo ko-
pat v oblasti Rafinér-
ského lesíku, od Sluneč-
nice směrem ke kotelně
na Okružní ulici. Po-
kračovat se bude smě-
rem na ulici Sv. Čecha
a Čs. armády. Kabelové
přípolože firmy Poda
budou pokládány téměř
ve všech trasách sítě
CZT v centru, s výjim-
kou trasy od Koperníko-
vy ulice přes park Petra
Bezruče, směrem k uli-
ci Šunychelské.

(Dokončení na str. 3)

Nejsme lhostejní k neštěstí jiných
Třetí dekáda června téměř

celá propršela. Hladiny řek
Odry i Olše se začaly zvedat již
20. června. V pátek 26. červ-
na ráno stoupla hladina Odry
již o 300 cm (oproti 130 cm na
430 cm) a korytem se valilo
349 m3 za sekundu vody (opro-
ti normálu 11,3 m3 za sekun-
du). Ale jinde na tom byli hůř.

Pod dojmem víkendové ná-
vštěvy záplavami postiženého
Novojičínska inicioval starosta
Bohumína akci na pomoc posti-
ženým lidem. »Obvolal jsem naše
zastupitele, zda finančně pomůže-
me zatopeným obcím. Reakce jsou
kladné, shodujeme se i v tom, že po-
kud to půjde, pošleme více finanč-
ních prostředků než zamýšlených
200 tisíc korun,« uvedl Petr Vícha.

Pohled na stoupající hladinu Odry. Foto: František Krejzek

Prvňáci zažívali své první ocenění za právě skončený školní rok. Foto: František Krejzek

Den, kdy Slunce vrcholí nad obratníkem Ra-
ka, je signálem pro všechny školáky. Pozor! Cí-
lová rovinka. Školní rok finišuje, je tu vysvědče-
ní. Slovo, které vyvolává různé reakce a emoce
jak u žáků, tak i u některých rodičů. 

Pro nikoho by ale nemělo být velkým překvape-
ním. Vždy� je odrazem půlroční práce. Známky jsou
v žákovských knížkách a rodiče, kteří si s dětmi po-
vídají a kontrolují domácí přípravu, vědí, jak na
tom jejich ratolesti jsou. Známky jsou důležité, ale
mnohem důležitější je, zda žáci pracují zodpovědně

a na své osobní maximum. Pokud ano, zaslouží si 
i při horších známkách pochvalu a povzbuzení.

Všem žákům učitelé pootevřeli další dvířka po-
znání a zavedli je na nové cestičky různých věd-
ních oborů. Prvňáčci umí nejen číst, psát a počítat,
ale jsou daleko samostatnější a našli své místo v ko-
lektivu třídy. Devá�ákům skončila jedna životní eta-
pa. Každý z nich půjde dál cestou, kterou si zvolil. 

Na každém konci je krásné to, že něco nového
začíná. Takže všem žákům i učitelům krásné a hod-
ně dlouhé prázdniny.

Jiřina FISMOLOVÁ, ředitelka ZŠ Čs. armády

Také občané mohou poskyt-
nout finanční pomoc na číslo
povodňového depozitního účtu
6015-1721638359/0800, varia-
bilní symbol 9999. Je to účet

města Bohumína. Hotově lze
přispět na povodňové škody 
v pokladně městského úřadu (I.
patro, číslo dveří 221).

(Dokončení na str. 7)
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Školka i Slůně dostane teplejší kabát

víte ,  že . . .

k neuvěření

Úspory tepla, úpravy pro vozíčkáře, ale i hez-
čí vzhled objektu Mateřské školy na Nerudově
ulici, jsou důvodem k celkové opravě této bu-
dovy. Rekonstrukce začala v polovině června.

Hned na začátku prací se stavební firma pus-
tila do vyzdívky původně prosklených venkov-
ních stěn spojovacího krčku dvou samostatných
budov a chodby za nimi. Prostory vykazovaly
velké tepelné ztráty. Následovat budou postup-

ně výměny oken a dveří, vyzdění meziokenních
vložek, úprava vstupů a přístupových ramp pro
vozíčkáře a oprava venkovní terasy. Součástí re-
konstrukce je také zateplení fasády a její nový
nátěr. 

Celkové náklady na opravu mateřské školy
dosáhnou více než 5 milionů korun, z čehož
státní dotace pokryje čtyřmilionovou část. Re-
konstrukce by měla být dokončena před začát-
kem nového školního roku, tedy v srpnu. (frk)

Provoz školky a mateřského centra Slůně je do konce rekonstrukce přerušen. Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

V nemocnici 
dočasně zastavili
operace

Bohumínská městská ne-
mocnice dočasně zastavila
lékařské zákroky na operač-
ních sálech. Důvodem jsou
zdravotní obtíže neznámého
původu, které se u 14 paci-
entů objevily po operačních
zákrocích. Vedení nemocnice
proto kontaktovalo Krajskou
hygienickou stanici i Státní 
ústav pro kontrolu léčiv. 

»Zdravotní potíže se objevily 
u některých pacientů, které jsme
operovali od pátku 19. června do
úterý 23. června. Důvody poope-
račních potíží zatím neznáme.
Máme moderní operační sály, ni-
kdy předtím jsme nic takového
neřešili, proto jsme okamžitě kon-
taktovali hygieniky. Po příčinách
intenzivně pátráme. Než zjistíme
příčinu, nebudeme provádět žád-
né operace,« uvedl ředitel ne-
mocnice Vojtěch Balcárek a do-
dal, že jedna osoba musela být
převezena do karvinské ne-
mocnice a její zdravotní stav je
stabilizovaný. 

Lucie BALCAROVÁ 

Pletou si vodotrysk 
se sprchou

Zdá se to až neuvěřitelné,
ale fontána před Slunečnicí se
stala místem tělesné očisty ně-
kterých občanů. S mýdlem 
a ručníkem se tady doslova
koupou. I když se jedná o ve-
řejné prostranství, nelze toto
jednání tolerovat z jednoho
důvodu - zanášejí se trysky
chrličů. O případných dalších
pokusech udělat z vodotrysku
»městské lázně« informujte
městskou policii na telefon-
ním čísle 156. (red)

Při stavbě dálnice D47 došlo ke zrušení ně-
kterých příjezdových komunikací k zeměděl-
ským pozemkům v katastru Pudlova a Starého
Bohumína. V minulých dnech převzala radnice
do majetku města novou obslužnou komunika-
ci, která nahrazuje některé již neexistující. O je-
jí výstavbu se postaraly Silnice a dálnice na ná-
klady státu. Odbočka vpravo z příjezdové cesty 
k Antošovické lávce pokračuje nově až do Staré-

ho Bohumína. Cesta z recyklátu vede územím
Orla, podjíždí dálnici D47, navazuje na zbytek
původní cesty směrem k železniční trati a podél
ní směřuje k Odře. Nedaleko břehu se stáčí do-
prava a podjíždí železniční i nový silniční most 
a ústí na bývalý obchvat Starého Bohumína, ne-
daleko původního hraničního mostu. Polní sil-
nice je určena zejména pro obsluhu polností, ale
mohou ji používat také cyklisté a chodci. (red)

Nová obslužná komunikace pro polnosti

V Bohumíně přibyly další parkovací plochy

V E-info přibyla nova kate-
gorie - Mobilní sběrný dvůr -
namísto původní kategorie
Velkokapacitní kontejnery. Na
mobil a do mailu chodí co 14
dnů v 9 hodin informace, kde
zrovna stojí mobilní sběrný
dvůr. (red)

Od 16. června je k dis-
pozici motoristům další
část parkoviště u Čes-
kých drah. »Za 2,3 milio-
nu korun zde město vybu-
dovalo spolu s kanalizační-
mi přípojkami tří nejbliž-
ších domů také osm nových
parkovacích stání, přístu-
pové chodníky ke vchodům
do budov, keřovou výsadbu
a trávník,« informovala
Jana Slívová z investiční-
ho odboru městského 
úřadu. Parkoviště jsou
přístupná všem motoris-
tům. (red)
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Pro koho opravuje město komunikace?

První výkop pro pokládku teplovodu začal za Slunečnicí. Foto: František Krejzek

K článku Půl cesty pevné, půl bláto

»Není pravdivé tvrzení zve-
řejněné v periodiku OKO číslo
11, ročníku XIX/2009 na str. 3,
v rubrice »oko si všímá« v člán-
ku nazvaném Půl cesty pevné,
půlka bláto, že radnice chtěla
vybudovat silnici na pozem-
cích soukromých vlastníků 
za restaurací U Keconě ve 

Skřečoni, rad-
nice vybudo-
vala silnici na
pozemcích patřících městu.
Není pravdivé tvrzení, že k po-
pisovanému a na fotografii vy-
obrazenému pozemku je zříze-
no jakékoliv břemeno. Není
pravdivé tvrzení, že asfaltový

koberec měl být položen na
předmětném soukromém po-
zemku za cizí peníze, a nikoliv
za peníze majitele. Město po-
žadovalo za položení živičného

povrchu po
majitelce část-
ku cca 26 tisíc
Kč. 

Zmiňovaný pozemek byl
městu nabízen výměnou již 
v roce 2005, město však v té
době, ani později neprojevilo 
o výměnu zájem.«

Olga KOMÁRKOVÁ

Vysvětlení redakce 
ke stylizaci použité 
v textu v Oku č. 11:  

»Na pozemku s břemenem«

- původní citace u předmětné

fotografie je možná nesrozu-

mitelná, za což se omlouváme.

V praxi to znamená, že paní

Komárková mohla městu zří-

dit věcné břemeno přístupu

přes svůj pozemek a město pak

mohlo vybudovat zpevněný po-

vrch na jejím pozemku. (red)

píšete nám

Redakce Oka obdržela dopis paní Komárkové, která s od-
voláním na zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech
při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších
zákonů (tiskový zákon), uplatnila právo na otištění tohoto
textu (doslovné znění):

Cílem a snahou města je po-
stupně získávat do vlastnictví
tyto pozemky, upravovat je,
budovat na nich komunikace
se zpevněným povrchem a řád-
ně je udržovat. Proto jednáme
s vlastníky pozemků o jejich
bezúplatném převodu do ma-
jetku města s tím, že město za

občany uhradí veškeré nákla-
dy spojené s převodem pozem-
ků. Vzhledem k tomu, že měs-
to hospodaří s finančními pro-
středky všech občanů, nemůže
vkládat městské finance do
soukromého majetku a tudíž
nemůže na soukromých po-
zemcích budovat na své nákla-

dy nové komunikace. V mno-
ha případech se setkáváme s o-
chotou občanů darovat městu
takto užívané pozemky a velice
si toho vážíme. Jedná se větši-
nou o občany, kteří sami po-
soudí skutečnost, že nově vy-
budované komunikace a jejich
pravidelná údržba jim zajistí
dobré a pohodlné bydlení. 

Zastupitelstvo města schva-
luje každoročně mnoho tako-
vých bezúplatných převodů do
majetku města, například sou-
běžnou komunikaci s ulicí Úvoz-

ní a ulici Dělnickou ve Skřečo-
ni nebo ulici Svážnou v Záblatí.

Vloni město schválilo pět
takovýchto bezúplatných pře-
vodů pozemků, a to ve Skřečo-
ni za restaurací »U Keconě«.
Právě na této ulici nebyl jeden
pozemek doposud dořešen pro
nesouhlas vlastníka, oprava
komunikace již byla provede-
na, ale bohužel jen zčásti. Část
komunikace zůstala nadále 
v rukou soukromého vlastníka
bez zpevněného povrchu.

Kajetán RAUT, majetkový odbor

Na území města se nachází pozemky v majetku občanů, kte-
ré slouží jako příjezdové komunikace, a to hlavně v rodinné
zástavbě městských částí. Tyto komunikace vznikaly v minu-
losti při budování lokalit pro výstavbu rodinných domů, ale
nebyly majetkově vypořádány. 

Začala  výstavba teplovodu
(Dokončení ze str. 1)
Výstavba CZT se dotkne zhruba 60

kotelen a výměníkových stanic ve městě,
prakticky celého centra města. Stavební
úpravy v napojovaných domech však bu-
dou minimální, bude se jednat jen o prů-
razy pro prostup potrubí přes obvodové
zdivo domů a dále o drobné úpravy elek-
troinstalace a přívodu vody do suterén-
ních prostor. Zde budou umístěny do-
movní předávací stanice tepla.

Tato část stavby, instalace předáva-
cích stanic v domech a v kotelnách, se
fyzicky začne provádět až v roce 2010.

Poslední potrubí CZT by mělo být
zakopáno na podzim roku 2011. Vý-
stavba CZT v Bohumíně však tímto
dnem definitivně neskončí, nebo� se
předpokládá, že i po této době budou
ještě napojovány další přípojky nových
žadatelů na odběr tepla ze sítě CZT.

Ondrej RÉPÁS, majetkový odbor 
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I Byt na ulici Studentské
933, 1+2, číslo bytu 4, kate-

gorie I., 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 54,50 m2, pro
výpočet nájemného 52,30 m2.
Prohlídka bytu 7.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
13.7. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1069, 1+1, číslo bytu 52,

kategorie I., 5. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,36
m2, pro výpočet nájemného
27,01 m2. Prohlídka bytu 9.7.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 13.7. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Okružní 1069,
0+2, číslo bytu 66, katego-

rie I., 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 54,81 m2, pro
výpočet nájemného 51,15 m2.
Prohlídka bytu 9.7. od 8.30 do
9 hodin. Licitace se koná 13.7. 
v 16.45 hodin. 

I Opakovaná licitace: Byt na
ulici Janáčkově 804, 1+1,

číslo bytu 3, kategorie I., 2.
nadzemní podlaží. Celková
plocha 48,10 m2, pro výpočet
nájemného 52,10 m2. Prohlíd-
ka bytu 14.7. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 15.7. v 16
hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 31, ka-

tegorie I., 6. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 29,70 m2,
pro výpočet nájemného 28,13
m2. Prohlídka bytu již pro-
běhla. Licitace se koná 15.7. 
v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Okružní 1069,
1+1, číslo bytu 63, katego-

rie I., 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,95 m2, pro
výpočet nájemného 27,59 m2.
Prohlídka bytu 9.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
15.7. v 16.30 hodin. 

I Opakovaná licitace: Byt na
třídě Dr. E. Beneše 1065,

0+1, číslo bytu 2, kategorie I.,
1. nadzemní podlaží. Celková
plocha 29,35 m2, pro výpočet
nájemného 25,80 m2. Prohlíd-
ka bytu 14.7. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 15.7. 
v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
1080, 1+2, číslo bytu 21,

kategorie I., 7. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 58,10
m2, pro výpočet nájemného
57,40 m2. Prohlídka bytu 17.7.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 20.7. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, číslo bytu 71, ka-

tegorie I., 13. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 31,18 m2,

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v zasedací místnosti, číslo dveří 230 nebo 243.
Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. Licitace se mo-
hou zúčastnit občané Evropské unie starší 18-ti let s trvalým
pobytem na celém území ČR. Podrobné informace naleznete
na www.mesto-bohumin, sekce Radnice – Licitace bytů. Měs-
to nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
pro výpočet nájemného 28,86
m2. Prohlídka bytu 16.7. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 20.7. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Janáčkově 807,
1+1, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 48,10 m2, pro vý-
počet nájemného 44,60 m2.
Prohlídka bytu 16.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
20.7. v 16.30 hodin. 

I Opakovaná licitace: Byt na
ulici Štefánikově 1073,

0+1, číslo bytu 25, kategorie
I., 5. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 29,68 m2, pro výpo-
čet nájemného 28,1 m2. Pro-
hlídka bytu 16.7. od 7.30 do 8
hodin. Licitace se koná 20.7. 
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
957, 1+2, číslo bytu 5, kate-

gorie II., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 50,21 m2, pro
výpočet nájemného 49,46 m2.
Prohlídka bytu 23.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
27.7. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Nerudově 881,
1+1, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 47,80 m2, pro výpo-
čet nájemného 41,75 m2. Pro-
hlídka bytu 21.7. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
27.7. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1032, 1+2, číslo bytu 5, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 58,27 m2,
pro výpočet nájemného 56,74

Radniční info centrum ve větších prostorách

Informační centrum te� nově na-
leznete vpravo od hlavního vstupu
do budovy radnice.

Foto: František Krejzek

Během června došlo na
radnici ke stěhování úřední-
ků, kteří vyřizují některé
správní agendy. 

Občanské průkazy, úsek
přestupků, ohlašovna a Czech
POINT sice zůstávají v příze-
mí, aby byly co nejsnáze pří-
stupné občanům, ale nyní je
najdete v jiných dveřích. 

Také nejvíce navštěvované
informační centrum (podatel-
na) dostalo jinou, větší kance-
lář. Denně sem zavítají desítky
občanů a dosavadní prostory
už nevyhovovaly. 

Informační systém na chod-
bách radnice vás na přemístě-
ná pracoviště přivede, a navíc,
kanceláře jsou stále ve stejném
traktu radnice, tedy v její levé
části. 

Omlouváme se občanům za
dočasné zhoršení podmínek
při vyřizování záležitostí na
našem městském úřadu. (red)

m2. Prohlídka bytu 21.7. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 27.7. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Janáčkově 807,
1+1, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 48,10 m2, pro vý-
počet nájemného 44,60 m2.
Prohlídka bytu 16.7. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
27.7. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 26,

kategorie I., 5. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,70
m2, pro výpočet nájemného
28,13 m2. Prohlídka bytu 14.7.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 29.7. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Tovární 426,
0+1, číslo bytu 18, kategorie

I., 4. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 34,10 m2, pro výpo-
čet nájemného 33,58 m2. Pro-
hlídka bytu 17.7. od 11 do 11.30
hodin. Licitace se koná 29.7. 
v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
1076, 1+2, číslo bytu 5, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 57,70 m2,
pro výpočet nájemného 57,00
m2. Prohlídka bytu 28.7. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 29.7. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1052, 1+3, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 60,67 m2, pro
výpočet nájemného 59,33 m2.
Prohlídka bytu 30.7. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
3.8. v 16 hodin. (vach)
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Kdo se zúčastnil některé 
z akcí na oslavu 780. výročí
Vrbice, dá mi za pravdu, že
měly důstojný i radostný
průběh. 

Za stovky lidí, které se zú-
častnily slavnostního koncertu
6. června i oslav na hřišti o tý-
den později, proto ráda předá-
vám poděkování všem sponzo-
rům, kteří oslavy podpořili.
Poděkování patří Jaroslavu
Capíkovi, Zdeňku Fluxovi,
Lumíru Gáborikovi, Jaromíru
Hanušovi, Lubomíru Klimšo-
vi, Ivo Lekkimu, Petru Maráš-
kovi, Alfrédu Michalíkovi, fir-
mě Rabbat a Salmex, manže-
lům Spolnikovým a Urbanco-
vým a Jiřímu Varkočkovi. Za
ukázky techniky patří dík Ha-
sičskému záchrannému sboru

Důstojné i zábavné oslavy 780. výročí Vrbice

Bohumín. Velké uznání chci
vyslovit městu Bohumínu a ta-
ké na adresu organizačního
výboru a všech dobrovolníků,

kteří se podíleli na přípravě 
oslav 780. výročí Vrbice.

Blanka RYŠAVÁ, předsedkyně
komise pro městskou část Vrbice

Mladí a děti se při oslavách
bavili u kola štěstí, starší pod
střechou velkého stanu.

Foto: Dagmar Fialová

Mají-li se rozhodnout, měli
by znát podmínky, za kterých
budou moci v zimě topit ply-
nem. O těch nás informovala
Jitka Ptošková, vedoucí inves-
tičního odboru:

»Město by v případě zavedení
plynu provedlo pokládku plyno-
vého potrubí k hranici pozemku

majitele domu. Přípojku do domu
bude financovat vlastník ze svých
peněz, stejně jako potřebný kotel
na vytápění. K tomu, aby přípoj-
ka mohla být provedena, bude
potřebovat územní souhlas sta-

Co obnáší plynofikace v Kopytově?
■ V centru Rychvaldu narazilo
7. června o půlnoci do pří-
střešku na popelnice vozidlo 
a poškodilo jej. Strážníci na
místě zajistili podnapilého ři-
diče a předali jej PČR.

■ Přímo v budově radnice za-
držela o den později hlídka
hledaného muže a předvedla
jej na Policii ČR.

■ Černou skládku musel 13.
června uklidit a zaplatit poku-
tu muž na Revoluční ulici. Od-
hodil zde domovní odpad a zbyt-
ky kabeláže. 

■ Ještě než stačil vstoupit vy-
páčeným oknem do knihovny,
byl 14. června časně ráno stráž-
níky zadržen muž, na kterého
upozornil pult centralizované
ochrany. 

■ Při kontrole dvou mladíků 
s koly strážníci 19. června na
ulici Lidické zjistili, že převáže-
jí hliníkové lišty z oken. Uká-
zalo se, že lišty odcizili od mateř-
ské školky na ulici Nerudově,
kde probíhají opravy budovy.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské
policieOtázku, zda plynofikovat, položili zástupci radnice na

schůzce 15. června obyvatelům 32 domků v Kopytově. Tato
část města je poslední, kde plyn ještě nebyl přiveden. Jedno-
značnou odpověď, na základě které by město rozhodlo dále, si
mohou Kopytovští rozmyslet do podzimu. Pak se znovu s ve-
dením úřadu sejdou a řeknou své stanovisko. 

vebního úřadu. K instalaci kotle
je nutné stavební povolení. Na
obě akce je povinen majitel domu
nechat udělat projekty autorizo-
vanou osobou a k celé akci se
musí vyjádřit plynárny. Cena pří-
pojky se pohybuje od 1 000 do 
2 500 za běžný metr. Pokud si vý-
kop pro pokládku přípojky prove-
dou sami, celková cena přípojky
bude nižší.«

Dalším předpokladem bude
podle Jitky Ptoškové kladné
rozhodnutí většiny domkařů,
kteří v této lokalitě bydlí.

František KREJZEK

aktuálně

Kousek za Bohumínem, za
Odrou a Antošovicemi, stojí
stará strážní věž z roku 1781.
Uděláte-li si výlet na kolech,
můžete dojet pohodlně k vě-
ži i s dětmi. 

Za Antošovickou lávkou po-
jedete po zelené značce až ke
starému statku, který tady sto-
jí od první poloviny 19. století.
Jeho původní název dvůr Pa-
seky se dochoval dodnes. To
už se dostanete na katastrální
území Šilheřovic. U odbočky
roste dub, na jehož kmeni je

panenka Maria. Kolem něj za-
hnete doprava a náhle se před
vámi objeví. Z červených pále-
ných cihel zde stojí štíhlá a vy-
soká věž, na které vartovali
hraničáři Pruska. V roce 1742
totiž Antošovice připadly po
prohrané válce o Slezsko Prus-
ku. O věži se ví jen málo, je
neudržovaná, vchod do ní je
zazděn, ale stojí tady majestát-
ně, stejně jako před 227 lety.

Tip na cyklistický výlet nám
poslal Robert Vrožina ze Zá-
blatí, který tuto historickou
stavbu objevil náhodou. (red)

Tip na cyklistický výlet: strážní věž v Šilheřovicích

Foto: Robert Vrožina
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Třetí ročník oboru Provoz
a ekonomika dopravy Střed-
ní školy Bohumín pracuje
od ledna 2009 s partnerskou
školou z Polska - Zespól Szkół
Ekonomiczno - Usługowych
Rybnik na projektu s ná-
zvem »Daňový systém a pod-
nikání v Česku a Polsku«. Je
spolufinancovaný Evropskou
unií v rámci euroregionu
Těšínské Slezsko.

V budově kina K3 Bohumín
a na střední škole se konal 17.
června 2. pracovní seminář
výše uvedeného projektu. Stu-
denti zhlédli film o městě Bo-
humínu v polském jazyce, pre-
zentaci o Střední škole Bohu-
mín, proběhla přednáška Da-
ny Matyaszkové na téma daň 
z přidané hodnoty, daně z příj-
mu fyzických a právnických 
osob. Následoval klasický čes-
ký oběd a cesta za kulturou na
Zámek Fryštát, do Archeopar-
ku v Chotěbuzi a lázní Darkov.
Třicet českých a třicet polských
studentů dále pracovalo v osmi
skupinách, které zpracovávaly
materiály týkající se daní, počí-

taly daně, vyplňovaly daňová
přiznání k praktickým příkla-
dům, řešily testové otázky. Nej-
lepší skupiny získávají z jednot-
livých seminářů body do celko-

Předmět studia: polské a české daně 
Hlavním cílem projektu je

během 18 měsíců, na základě
úzké spolupráce s partnerem,
vytvořit kvalitní studijní mate-
riály pro studenty a veřejnost.
Budou sloužit k lepší orientaci
v daňové problematice a pod-
mínkách zakládání firem v Čes-
ké republice a Polsku - se za-
měřením na daně z příjmu, sil-
niční daň a daň z přidané hod-
noty ve srovnání mezi oběma
státy. Výsledkem projektu bu-
dou dva bulletiny: »Daňový
systém v Česku a Polsku - jed-
noduše a srozumitelně« a »Pod-
nikání v Česku a Polsku - jed-
noduše a srozumitelně«, které
budou dvojjazyčné. 

Dalšími cíli jsou navázání
dlouhodobé partnerské spolu-
práce mezi naší a polskou ško-
lou, odstranění jazykových ba-
riér, příprava vzdělávacích ma-
teriálů, zpřístupnění těchto
studijních materiálů studen-
tům, případně veřejnosti i pro-
střednictvím webových strá-
nek školy. Projekt je v souladu
s požadavkem rozvoje klíčo-
vých kompetencí žáků požado-
vaných zaměstnavateli. 

Liběna ORSÁGOVÁ

Studenti navštívili Archeopark v Chotěbuzi. Foto: Liběna Orságová

vého hodnocení, které proběh-
ne příští rok v březnu. Máme
naplánovány dva semináře 
v Polsku a dva semináře v Čes-
ku, spousty přednášek a besed.

Aquacentrum nabízí 
o prázdninách bonus

Společnost Bospor, která provozuje aquacentrum, 
připravila na prázdniny pro své návštěvníky příjemný 
bonus. Od 26. června do 30. srpna můžete za 70 korun
zůstat v prostorách koupaliště celé tři hodiny.

Pokud se zdržíte déle, každá další započatá hodina přijde na
20 korun. Platí to pro všední dny. V sobotu, neděli a o svát-
cích je cena 90 korun za hodinu a každá další za 50 korun.

Po dobu prázdnin je upraveno i plavání pro veřejnost - v pon-
dělí až čtvrtek od 6 do 21 hodin, v pátek od 10 do 21 hodin, o so-
botách, nedělích a svátcích od 8 do 21 hodin. Vstupné na tři
hodiny nelze uplatnit současně s jinými slevami. (red)

Půjčovna lodí i v červenci
Provoz půjčovny lodí ve Starém Bohumíně (přes meandry Odry

do Zabełkova za soutok Odry s Olší) bude prodloužen i v červenci,
a to za stejných podmínek jako v červnu. Lodě se půjčují od 8 do 9
hodin a od 13 do 14 hodin po oba víkendové dny. Splutí šestikilomet-
rového úseku přes meandry Odry trvá asi hodinu a půl, obtížnost
stupeň WWI. Rezervace lodí se neprovádí. Při zvýšené hladině
řeky půjčovna není v provozu. Informace na stránkách města
www. mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/vodacka-stezka-odra-a-olse/. (red)

3.7. Kvíz a výtvarná dílnička
Umění v pravěku

7.7. Výtvarná dílnička 
Landecká Venuše

8.7. Výtvarná dílnička 
Souboje dinosaurů

9.7. Čtení o pravěku a malo-
vání knižních obálek

10.7. Výtvarná dílnička Za
krásou pravěkých šperků

13.7. Výtvarná dílnička 
Pravěk očima dětí

14.7. Čtení z knih Eduarda
Štorcha a malování

15.7. Vyrábíme Pexeso 
o pravěku

16.7. Výtvarná dílnička 
Kresby z prehistorických
jeskyní

17.7. Žili v pravěku dinosauři?
Malování a soutěže

20.7. Vědomostní kvíz 
Drsná doba kamenná

21.7. Výtvarná dílnička 
Doba ledová

22.7. Výtvarná dílnička 
Tajemství pravěkých 
oceánů

23.7. Čtení z knihy Josefa 
Augusty a malování

24.7. Výtvarná dílnička 
U pravěkých lovců

27.7. Vědomostní soutěže
Jak žili dinosauři?

28.7. Čtení o Českých zemích
v době pravěku

29.7. Kvíz Jak ulovit mamuta?
30.7. Poznáš dinosaury? 

Výroba pexesa
31.7. Výtvarná dílnička 

Dinosauři od A do Z.
(kab)

Prázdninová Cesta do pravěku
Soutěže, malování, výtvarné dílničky a zábavné kvízy bu-

dou v dětském oddělení knihovny K3 Bohumín připraveny
pro dětské čtenáře od středy 1. července do pátku 31. červen-
ce. Vstupné je zdarma a akce budou probíhat vždy od 9 do 12
hodin v dětském oddělení. Děti čeká cesta do pravěku.
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Běháš jako zabržděný pohřební vůz, ty gumo…
V polovině června 2009

jsem se vrátil z dovolené 
a slyšel jsem velice smutnou
zprávu. Začátkem června
zemřel ve věku 77 let Václav
Dressler, bytem v Ostravě-
Porubě, dlouholetý fotbalo-
vý trenér mládeže a mužů na
»Faji« - ŽD Bohumín a Baní-
ku Ostrava. 

Začal trénovat dorostence
na »Faji« již v roce 1965. Kolik
vychoval fotbalistů, správných
chlapů, to se snad ani nedá
spočítat. Jeho nezapomenutel-
né glosy »Běháš jako zabržděný
pohřební vůz! Co to hraješ, ty gu-
mo? A co ta levá, ta je na podpí-
rání?!« a další ... snad nikdo
nemůže zapomenout.

Asi před měsícem jsme se
potkali na »Faji« při utkání

staršího dorostu Baníku 
Ostrava, kde hrál jeho vnuk-
nadějný fotbalista, hrající již
také za juniorku Baníku. Vác-
lav byl plný elánu, trénoval

ještě přípravku v Baníku 
Ostrava. Při našich fotbalo-
vých debatách nemohl pocho-
pit, kam se bohumínský fotbal
svou úrovní dostal...

Pokračujeme v našem seri-
álu na ožehavé téma domácí-
ho násilí. Možné situace vám
přiblížíme v modelových pří-
bězích. Seriál připravuje Ob-

čanská poradna, která je pro vás otevřena na
Štefánikově ulici v pondělí od 8 do 17 hodin
a ve středu od 8 do 14 hodin, vám může být
nápomocná při rodinných problémech. 

Dotaz: Manžel se z našeho bytu odstěhoval k mi-
lence, ovšem neustále ke mně dochází s tím, že byt je
i jeho a vyžaduje po mně násilným způsobem bez mé-
ho souhlasu sexuální styk. Odůvodňuje to tak, že je
to moje manželská povinnost. Také se doma vždy na-
jí a umyje, avšak na domácnost ničím nepřispívá. 

Řešení: V případě, kdy mezi manžely nepro-
běhlo rozvodové řízení, ani úprava bydlení, mů-
že manželka podat k soudu návrh na zrušení
společného nájmu bytu z důvodu násilí, nebo�
již není společně obýván a manžel jen zneužívá
toho, že je zde stále hlášen. Tento návrh je mož-
no sepsat v Občanské poradně Bohumín. Jestli-
že se paní rozhodne pro rozvod, s tímto Občan-

ská poradna Bohumín může rovněž pomoci 
návrh na rozvod, návrh na úpravu poměrů k ne-
zletilým dětem, dohoda o majetkovém vypořá-
dání atd.). V případě akutnosti situace může
ohrožená osoba využít institutu vykázání násil-
né osoby ze společného obydlí na 10 dní, o čemž
rozhoduje Policie České republiky, či příslušný
okresní soud na základě předběžného opatření.
Následně lze taktéž předběžným opatřením 
desetidenní lhůtu prodloužit až na 30 dní a poté
maximálně na rok (v Občanské poradně Bohu-
mín lze sepsat i tyto návrhy).

Na telefonickou objednávku lze využít služeb
poradny také v úterý od 8 do 14 hodin nebo ve
čtvrtek od 13 do 17 hodin. Poradenská služba je
bezplatná. Kontakty: poradna - Štefánikova
957, tel. 596 016 715, mobil: 739 002 717, email:
opbohumin@seznam.cz, www.volny.cz/charita-
bohumin/poradna.htm. Pro první kontakt lze
využít i non-stop přístupnou bílou poštovní
schránku u vchodu do Charity.

Lucie FÁBRYOVÁ, 
Občanská poradna Charity Bohumín

Domácí násilí - umíte se bránit?

Začínal hrát za Baník Ostra-
va, pak jeho fotbalové kroky
vedly na Slovensko, kde hrál li-
gu za Žilinu, pak se vrátil hrát
na »Faju«. Za své největší fot-
balové úspěchy považoval start
v mužstvu »chilanů«. V roce
1966 absolvoval trenérskou
dvojku v Klánovicích. Bývalí
hráči - »chilané z roku 1962« si
ho vybrali pro své exhibiční ut-
kání do mužstva. Hrál své levé
křídlo v jednom mužstvu spo-
lečně s Kvašňákem, Masopus-
tem a dalšími borci. 

Děkujeme, Václave, za všech-
no, co jsi nás naučil. Dívej se 
z nebe, jak kopeme do branky,
učíme další generaci hrát fot-
bal. Nikdy nezapomeneme!
Sportu zdar a fotbalu zvláš�!

Ota PAWLAS, 
trenér licence A UEFA

Václav Dressler (vlevo) společně s Oto Pawlasem. Foto: archiv autora

Město připravuje obrazovou publikaci s pracovním 
názvem Skryté poklady přírodní památky Hraniční meand-
ry Odry. Bude mít rozsah 112 stran a měla by obsahovat
150 až 180 fotografií.

Kniha je příležitostí pro bohumínské fotografy ke zveřejnění

jejich fotografií meandrů Odry, fauny a flóry v meandrech. Za

vybranou zveřejněnou fotografii obdrží honorář 200 korun po
podpisu licenční smlouvy. Kniha vyjde v nákladu 2000 ks. Její
vydání je z 85 % financováno z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj, z 15 % z rozpočtu města. Publikace je jedním z pro-
duktů projektu Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší.
Uzávěrka snímků je 3. srpna 2009, proto musí být doručovány 
v průběhu července. (lum)

Výzva bohumínským fotografům: přispějte svými snímky do knihy

Nejsme lhostejní 
k neštěstí jiných

(Dokončení ze str. 1)
Pomáhat odjel i sbor dobro-

volných hasičů ze Starého Bo-
humína. Jeho členové odstra-
ňují povodňové škody na Jese-
nicku.  

Všichni víme, co znamenal
pro město rok 1997. Soucítíme
proto se všemi, které stejná
katastrofa postihla před něko-
lika dny. Bohumín ví z vlastní
zkušenosti, že nejvíce jsou za-
potřebí peníze. »Zjistíme si, kte-
ré obce budou finanční pomoc
nejvíce potřebovat a těm jsme při-
praveni ji poskytnout. O víkendu
jsem objížděl Novojičínsko, jedna
z nejvíce poškozených obcí byla
Životice. Voda tam zanechala ho-
tovou spouš�, je možné, že to bu-
de  právě jedna z obcí, kam pošle-
me peníze,« uvedl starosta.

(frk+ balu)
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Léto-kruhy 2009 pohlédnou do duše

Na náměstí Svobody a v je-
ho okolí narazíte mezi 10 a 17
hodinou na stojany s paletami,
stativy fotoaparátů, ale zejmé-
na na umělce, kteří za nimi
tvoří. Obrazy tady budou ma-
lovat Jiří Greger, Kateřina Po-
láková a Petr Kuchta z České
republiky nebo Bogumila Ce-
ler a Barbara Skupniewicz z Pol-
ska. Mezi nimi možná zahléd-
nete absolventy kurzu kresby 
a malby z klubu U létající ryby.

Ten v uplynu-
lých měsících
pořádal pro zá-
jemce Salón Maryška. Kdo by
se chtěl nechat inspirovat tvo-
řícími umělci, a� si s sebou vez-
me skicák a křídy nebo pastely.
Může se přidat a malovat 
s nimi. Ani vaše fotoaparáty by
nemusely zůstat doma, provět-
rejte je před dovolenou a přij�-
te si udělat žánrové obrázky 
s atmosférou přírody i města.

Před 17 hodinou se pak každý
den tvůrci scházejí na náměstí 
a diskutují o svých zážitcích. 

Rozmalované i hotové obra-
zy budou po dobu konání Léto-
kruhů 2009 v podloubí nového
domu číslo 26 na náměstí, aby

v září spatřily
světlo světa na
výstavě, která

bude věnována tvorbě Léto-
kruhů 2009. Občanské sdruže-
ní Maryška chce všechna díla,
vzniklá z tohoto ročníku multi-
žánrové akce, nabídnout městu
k výzdobě Národního domu po
jeho rekonstrukci.

Každý den v podvečer, od 17
hodiny, se v areálu zahrady kos-
tela, fary a Domu pokojného

stáří sv. Františka z Asissi může-
te zúčastnit lehkého cvičení
Tai-či, které vede Pavel Žvak.

Rozloučení s Léto-kruhy
chystají pořadatelé pro bohu-
mínské občany na pátek 3.
července. V sobotu 4. červen-
ce dopoledne doprovodí čle-
nové Maryšky polské umělce,
kteří celý týden tvořili na bře-
hu Odry, v samotném městě či
okolní přírodě, do Żebrzydo-
wic, kde se společně zúčastní
polské slavnosti.

Léto-kruhy již od roku 2000
připravuje občanské sdružení
Maryška, které se zaměřuje na
podporu umělecky ambicióz-
ních nejen mladých lidí. 

František KREJZEK

aktuálně

pozvánka

Motorové pily, dláta a sochařská kladiva letos nahradí tahy
štětců po plátnech, sem tam zaskřípe uhel o výkres nebo
cvakne spoušť fotoaparátu. Léto-kruhy 2009 se tento rok za-
bydlely v historické části Starého Bohumína. Festival probíhá
od 29. června do 4. července a tentokrát se na něm představují
malíři, fotografové a tvůrci videopořadů.

Sbor dobrovolných hasičů Kopytov připra-
vil 14. června soutěž mladých hasičů. Mládež
soutěžila v požárním útoku a v uzlové štafetě. 

Soutěže se zúčastnili mladí hasiči z SDH Kar-
viná Staré Město, Karviná-Hranice, Rychvaldu,
Havířova, Doubravy, Záblatí, Kopytova a part-
neři ze sousedních polských Gorzyc. Celé akci
přihlížela více než stovka diváků z Kopytova 
a nedalekého Šunychlu. Slunečné počasí a bo-
haté občerstvení všem závodníkům ale i fanouš-
kům zpříjemnilo nedělní odpoledne.

V kategorii mladších žáků zvítězili hasiči SDH
Kopytov, následování SDH Karviná-Hranice 
a SDH Havířov. V kategorii starších žáků se sta-
lo vítězi družstvo SDH Kopytov, na dalších mís-
tech si pořadí obě družstva prohodila.

Nevídaným zpestřením se stal vydařený po-
žární útok domácích mladých hasičů z Kopyto-
va, který zvládli za pouhých 17,54 vteřin.

Celá akce se konala v rámci oslav 85. výročí
Sboru dobrovolných hasičů Kopytov, které se 

Pohárová soutěž mladých hasičů

Vydařený závěr školního roku na ZŠ Bezručova

uskuteční 1. srpna. Děkujeme městu Bohumínu
a paní Karkoškové z Rybenky za finanční příspě-
vek, bez kterého by se soutěž nemohla konat.

Michal MLYNKEC

Kopytovští mladí hasiči v akci. Foto: Michal Mlynkec

Duben a květen strávily ve
dvou turnusech ve škole v pří-
rodě ve Velkých Karlovicích
spolu s kamarády z mateřské
školy Na Pískách, mezitím pá-
�áci »bez ztráty kytičky« zvládli
přijímací řízení na gymnázium
v Bohumíně, následovaly zají-
mavé výlety. Prvňáci zdolali
Ondřejník, čtvr�áci Studenič-
né, druháci a pá�áci navštívili
hrad Bouzov a jeskyně v Javo-

říčku. Záblatské děti prožily
zajímavý týden ve škole v pří-
rodě ve Zlatých Horách.

Pak přišel Den dětí. Po tra-
dičních tanečních vystoupe-
ních pro rodiče byl zahájen fot-
balový turnaj smíšených druž-
stev dětí a rodičů. Po urputném
boji zvítězilo družstvo »Bezru-
čovské rychlonožky« a za týmo-
vý sportovní výkon obdrželo
dort ve tvaru fotbalového míče.

Nejen učení, ale i sportování
se v naší škole daří. To dokázala
i poslední velká akce. Škola má
138 žáků, nemá sportovní třídy
a venkovní sportoviště, školní
zahrada stále čeká na investiční
prostředky. Přesto se podařilo
našim dětem zvítězit ve Spor-
tovních dnech bohumínských
škol v kategorii žáků 1. stupně.

A tak nezbývá, než popřát
našim školákům za kvalitní
práci nádherné prázdniny.

Darina JEŽÍŠKOVÁ, ředitelka ZŠ

Děti základní školy a mateřské školy Bezručova si závěr
školního roku opravdu užívaly.

Další ročník soutěží 
dobrovolných hasičů
v Záblatí

V sobotu 18. července bu-
de hřiště TJ Slovan a spor-
tovní areál Sokola v Záblatí
plné dobrovolných hasičů.
Tamní hasičský sbor pořádá
další ročník soutěží v požár-
ním sportu.

Nejprve dopoledne od 9 ho-

din změří své síly a schopnosti

»mladí hasiči« (děti do 15 let)

v hasičské štafetě a požárním

útoku. 

Odpoledne v 15 hodin začne

další, již 5. ročník populární

akce - »Memoriálu zasloužilé-

ho hasiče Aloise Škuty« v po-

žárním sportu dospělých. Vy-

psány jsou 3 kategorie - muži,

ženy a hasiči »veteráni« (nad

35 let). Vítězná družstva bu-

dou oceněna poháry, diplomy

a věcnými cenami. Pro diváky

i soutěžící je zajištěno bohaté

občerstvení.

Srdečně zveme všechny

příznivce dobrovolných hasi-

čů, zárukou dobré zábavy 

budou zcela určitě kvalitní 

i méně podařené soutěžní vý-

kony jednotlivých družstev. 

Jiří MISIOŘ
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Žáky naší »zušky« přijala konzervatoř

Podporovala rodina tvé rozhodnutí 
stát se herečkou?

Ano, hlavně maminka. Musím přiznat,
že se mi občas nechtělo na zkoušku, ale
ona trvala na tom, abych šla. Te� jsem jí
za to vděčná.

Jaká byla jejich reakce na tvé přijetí 
na konzervatoř?

Byli š�astní a já taky! Maminka to věděla
dříve než já, a tak oslavovala o něco déle.

Chodíš do divadla?
Samozřejmě, a moc ráda. Nedávno jsem

viděla skvělou divadelní hru Osidla smrti. 

Máš nějaké vzory? Vysněnou roli?
Líbí se mi Lucie Bílá, chtěla bych vystu-

povat v muzikálech a umět tak krásně zpí-
vat jako ona. O vysněné roli jsem ještě
moc neuvažovala.

Pochopitelně se na studium na konzervatoři
velmi těšíš. Kdo je tvůj vyučující na hlavní obor?

Hodiny herecké výchovy povede skvělá
ostravská herečka Alexandra Gasnárková.

■ Anetě Červené je 15 let. Nedávno
úspěšně složila talentové zkoušky a byla
přijata ke studiu na Janáčkově konzer-
vatoři v Ostravě, obor herecká výchova. 
Téměř každá malá holka sní o tom, že 
se stane slavnou herečkou. Jak to bylo s tebou?

Stejně. Jako malá jsem chtěla být prin-
ceznou, potom zpěvačkou a nakonec he-
rečkou. Tou chci být dodnes.

Co všechno jsi pro to dělala?
Od páté třídy jsem navštěvovala drama-

tický kroužek ve Středisku volného času 
v Ostravě-Zábřehu. Tam jsem se také set-
kala s Lenkou Čermákovou. Když se po-
tom kroužek rozpadl, Lenka mi navrhla, 
abych se přihlásila ke studiu literárně-dra-
matického oboru na Základní uměleckou
školu v Bohumíně, kde sama vyučuje.

Kdo a případně co tě nejvíce ovlivnilo na tvé
cestě za vysněnou profesí? 

Asi ten pocit stát na jevišti a poslou-
chat, jak diváci tleskají - dobrý pocit z dob-
ře odvedené práce.

Viděla jsem ji spolu s mou učitelkou Len-
kou Čermákovou hrát v divadelní hře
Osidla smrti.

Aneto, děkuji za rozhovor a přeji ti úspěch 
v budoucí profesi.

představujeme

Dva žáci - Aneta Červená a Michal Bajcar - absolventi třetího ročníku druhého
stupně Základní umělecké školy v Bohumíně, se začnou od příštího školního ro-
ku připravovat na profesionální uměleckou dráhu.

Foto: Lenka Čermáková

Foto: archiv Michala Bajcara

■ Michal Bajcar je o tři roky starší než
Aneta a také on začne od příštího škol-
ního roku navštěvovat konzervatoř 
v Ostravě. Věnovat se bude studiu na
oddělení strunných nástrojů, obor kla-
sická kytara.

Na jaké škole v současné době studuješ?

Studuji distanční formou Wichterlovo
gymnázium v Ostravě, kam mi ředitel
Gymnázia Františka Živného, Miroslav Bi-
aloň, umožnil přestup. Jsem ve 3. ročníku.
Příští rok bude maturitní a zároveň první
na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
Předpokládám, že pokud vše půjde dobře,
tak po maturitě nastoupím na vysokou
školu a při ní konzervatoř dokončím. 

Slyšela jsem o tobě, že kromě hraní na kytaru
se věnuješ tanci?

V Ostravě jsem se věnoval flamencu.
Zajímám se rovněž o irský tanec a hudbu.
Někdy mi pro změnu vyhovuje cvičení tai-
chi. Bohumínští mě znají nejspíš jako
žongléra. Inspiruje mě svět umění a obo-
hacují umělecká řemesla.

Inspirovalo tě flamenco ke studiu hry 
na kytaru, nebo to bylo obráceně?

Těžko říct, protože jsem s obojím začí-
nal současně asi před třemi lety. Proto mě
flamenco nepřivedlo přímo ke kytaře, ale
ke hře flamenca na ní. 

Jsi členem nějaké skupiny?
Už jsem spolupracoval se třemi taneční-

mi skupinami, a� už jako tanečník, nebo
kytarista. Naposledy jsem vystupoval 
v květnu na taneční akademii Domu kul-
tury Pokladu v Ostravě.

Co tě vedlo k rozhodnutí pokusit se o talentové
zkoušky na konzervatoř? Případně kdo tě pro
profesionální kariéru kytaristy inspiroval?

Byla to pro mě výzva. Jeden z učitelů
konzervatoře, když mě slyšel intonovat na
dni otevřených dveří, schoval hlavu do
dlaní. Musel jsem se přiznat, že to není
vtip. Do zkoušek sice zbývala jen alikvótní
jednotka času, ale mákl jsem a zvládl to. 

Ohledně inspirace nastal velký zlom,
když jsem od září 2008 začal hrát pod ve-
dením nového učitele Jana Crona. Tehdy
se začala rodit myšlenka o kytaře na váž-
no. Do té doby to byl pouhý flirt.

Jak přijala rodina tvé rozhodnutí stát se 
profesionálním kytaristou?

Když zjistili, že ta dřevěná bedna plná
křivek, je dáma mého srdce, tak mi řekli,
kdo chce kam, pomozme mu tam! 

Máš nějaké hudební vzory?
Mám doma černou kočku s jedním bí-

lým fouskem, a ta před spaním tak krásně
přede... ale hrozně žárlí na kytaru. Kromě
toho je mi vzorem i matematika a její apli-
kace v souvislosti s amplitudami tónů.
Ono se to nezdá, ale vše souvisí se vším.

Michale, děkuji za rozhovor a přeji rovněž ús-
pěšný profesní život.

Rozhovory vedla: Lenka ČERMÁKOVÁ

představujeme
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»Lidové« kroje Bohumína zazářily v

Sportovní hry provázela nepřízeň

Inspirace přišla začátkem loňského podzimu při návštěvě
polských Krzyżanowic. Alena Krobotová z Bohumína se roz-
hodla, že vytvoří »lidový« kroj pro Bohumín. Starobohumínští
ho mohli poprvé spatřit 14. června. Pro slavnostní příležitosti 
a oslavy je vyrobila spolu s Janou Suchánkovou. V konfrontaci
s dalšími vyzkoušely kroje obě Bohumíňačky také 13. června
na pouti v polských Wambierzycích. My jsme se s dotazy, týkají-
cí se výroby krojů, obrátili na tvůrkyni, Alenu Krobotovou. 

Vycházela jste z nějakých docho-
vaných historických pramenů? 
V knize o Bohumínu z roku 
1975 je nějaký kroj Bohumínska
zveřejněn...

Nejprve dotazem na Opav-
ské muzeum, kde mi s lítosti
sdělili, že žádné artefakty se ne-
dochovaly. Existují jen kusé in-
formace a není známo žádné ji-
né vyobrazení, než v knize o Bo-
humínu z roku 1975, kde lze
jen stěží určit, o jaký kroj jde.
Nicméně mě odkázali na knihu

kvašů moravských a slezských

krojů z roku 1814. To se ukázalo

jako velmi cenný zdroj.

Jaké byly vstupní podmínky pro
podobu kroje?

Jsem naprostý amatér, takže

jsem si pomocí internetu nej-

dříve musela nastudovat nejen

historická fakta, ale také obec-

ně závazná pravidla stavby kro-

je a používané materiály. Jiný je

kroj z malého města, jiný z vel-

kého a úplně jiná pravidla platí

pro kroj vesnický. Náš kroj vy-
mizel před více než dvě stě lety.
Stejně tak i v mnoha dalších lo-
kalitách. Jeho prudký sestup je
možné přičíst na vrub velké
francouzské revoluci, jako ved-
lejší efekt společenských změn.

Použila jste nějaké zdobné prvky
nebo je kroj jednoduchý, spíš
praktický?

Náš kroj se nikdy nestal pou-
hým slavnostním oblečením,
jako je tomu v oblastech, kde
vydržel déle, třeba na Kyjovsku.
Dnešní kyjovský kroj si s pů-
vodním krojem kolem roku
1814 není téměř v ničem podo-
ben. To znamená, že kroje slav-
nostní se od krojů pracovních
lišily v kvalitě použitého mate-
riálu a bohatosti výzdoby, či
přikrášlení (pentlení). Takže je
velmi pohodlný, protože nosi-

telce musel umožňovat maxi-
mální volnost pohybu, tepelný
komfort a nenáročnost údržby.
Vždy� jí musel sloužit denno-
denně i při jakékoli práci.

Které lidové prvky jste zvolila?
Prozatím je kroj složen ze tří

spodniček. Mělo by jich být pět
až šest, ale to by musely být
hedvábné, jak se běžně nosily.
My si musíme vystačit s plát-
nem, proto tři. Dále je to bu�
obyčejnější sukně zvaná lekni-
ce nebo drajdule (slavnostněj-
šího a mladšího typu), fěrtoch,
lajbl neboli kordule, rukávce 
a u vdaných žen čepce. Bude
doplněn o kabotek a šaltuch.

Bude mít kroj také mužskou 
variantu?

Mám v úmyslu příští rok vy-
robit i kroj mužský.

A tady jsou výsledky jednotlivých
sportovních disciplín a umístění škol:

Všestrannost I. stupeň - vítěz Základní
škola na ulici Bezručově

Florbal I. stupeň - vítěz Masarykova
základní škola

Vybíjená I. stupeň - vítěz Základní
škola na ulici Bezručově

Florbal II. stupeň - vítěz Gymnázium
Františka Živného

Vybíjená II. stupeň - vítěz Gymnázi-
um Františka Živného

Basketbal chlapci II. stupeň - vítěz 
Základní škola na ulici Čs. armády

Basketbal dívky II. stupeň - vítěz
Gymnázium Františka Živného

Stolní tenis II. stupeň - vítěz Základní
škola na ulici Čs. armády

Plavání II. stupeň - vítěz Masarykova
základní škola

Volejbal chlapci II. stupeň - vítěz Zá-
kladní škola na ulici Čs. armády

Volejbal dívky II. stupeň - vítěz Gym-
názium Františka Živného

Atletika II. stupeň - vítěz Základní
škola na ulici Čs. armády

Celkové výsledky škol:

I. stupeň
1. Základní škola na ulici Bezručově 

2. Zákl
3. Mas
4. Zákl
5. Zákl

II. st
1. Gym
2. Zákl
3. Mas
4. Zákl
5. Zákl
6. Zákl

Pudl

Sportovní hry se díky počasí naplnily jen částečně. Disciplíny, které měly 
v rámci sportovních her žáků škol proběhnout venku, byly zrušeny. Nekonala se
část atletických soutěží, malá kopaná nebo štafetové běhy. Většinu ostatních
sportů však děti absolvovaly pod střechou. Poslední den sportovních her, 25.
června, počasí přece jen dovolilo absolvovat atletické disciplíny.
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v Polsku 

ň počasí

Na pouti v Polsku předvedly bohumínské kroje Alena Krobotová (vlevo, v kroji a s knihou v ruce) a Jana 
Suchánková (vpravo). Foto: Jan F. Teister

Jak hodláte krojů využívat?
Snad se najdou i další odváž-

livci, kteří rozšíří naše řady 
a budou se s chutí oblékat do
krojů při různých slavnostních
příležitostech a oslavách.

Budou si moci kroj vyrobit zájemci
podle nějakého návodu doma, 
nebo počítáte s jeho výrobou sama?

Kdokoli, kdo bude mít zájem,
může si kroj vyrobit s pomocí
střihu a vysvětlení, stačí se ob-
rátit na mě nebo paní Suchán-
kovou (alka1@email.cz).

Něco už jste předvedli na pouti 
v Polsku, ukážete se v kroji 
i bohumínským?

Máme v plánu si v sobotu 29.
srpna posedět na starobohu-
mínském náměstí u příležitosti
dožínkové slavnosti konané ob-
čanským sdružením Přátel bo-

humínské historie a rovněž na

obou starobohumínských pou-

tích konaných v září a říjnu 

a na další akci Hubertské slav-

nosti. A určitě se najdou další
příležitosti, třeba farní ples.

Je už podoba kroje definitivní nebo
se bude ještě upravovat?

Kroj budeme doplňovat po-

stupně o další součásti a hlavně

o výšivky.

František KREJZEK

Babočka osiková (Nymphalis antiopa)
Příroda kolem nás - motýli Bohumína (45)

Tento velký druh babočky s rozpětím kří-
del až 75 mm nelze s jiným druhem zaměnit.
Lidově se nazývá černopláštník. Na okraji
černohnědých křídel má široké žluté lemová-
ní a řadu modrých skvrn. První jedinci se ob-
jevují již v březnu na rozkvetlých jívách nebo
na březové míze.

Obývá výslunná stanoviště v otevřené kraji-
ně: lesní okraje, paseky, řídké lesy a parky od ní-
žin po horní hranici lesa. Černé housenky mají
na hřbetě nápadné černé skvrny a po obou stra-
nách každého článku trnité hroty. Žijí v červnu 
a v červenci na břízách, osikách, jívách a jilmech
- preferují především stromy menšího vzrůstu.

Motýli se líhnou v červenci a žijí až do května
budoucího roku. Na podzim přilétají do zahrad
na přezrálé ovoce. Někdy přezimují i na půdách
chalup.

Babočka osiková žije na obrovském areálu, za-
hrnujícím mírné pásmo Evropy, Asie a Severní
Ameriky. Dříve byla u nás všude hojná, ale v 60.
letech 20. století její početnost silně poklesla.
Druh můžeme na vhodných místech pozorovat
pravidelně, ale zpravidla jde jen o jednotlivé
motýly. V Bohumíně jsem ji nalezl pouze 
v Záblatí; častěji na ni můžeme narazit třeba 
v CHKO Poodří nebo v Moravskoslezských
Beskydech.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

ladní škola na ulici Čs. armády
arykova základní škola
ladní škola Skřečoň
ladní škola na třídě Dr. E. Beneše

tupeň
mnázium Františka Živného
ladní škola na ulici Čs. armády
arykova základní škola
ladní škola na třídě Dr. E. Beneše
ladní škola Skřečoň
ladní škola T. G. Masaryka 
lov

Text a foto: František KREJZEK
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VII. ročník Memoriálu Vladimíra Pekary 

krátce

Všech pět volejbalových kurtů spor-
tovního areálu u restaurace Na Kužel-
ně zaplnili 9. června odpoledne přízniv-
ci odbíjené. Zahájení Memoriálu Vladi-
míra Pekary se zúčastnila i paní Jana
Pekarová, manželka zesnulého. 

Do VII. ročníku turnaje v odbíjené smíše-
ných družstev se přihlásilo 13 týmů, které
byly rozlosovány do 3 skupin. Zápasy ve sku-
pinách se odehrály v časovém limitu. Do zá-
věrečných bojů postoupily první ze čtyřčlen-
ných skupin a z pětičlenné i druzí v pořadí.

Finále se už hrálo na dva vítězné sety do
25 bodů. Odpolední krásné slunné počasí,

které přilákalo i velký počet fandících di-
váků, vystřídal po 19. hodině meteorology
avizovaný déš�. Na 3. - 4. místě se umístila
družstva Rockwool a Bonatrans, která se
dohodla na předčasném ukončení zápasu
za stavu 1:1 na sety. Důvodem byl nebez-
pečný mokrý povrch kurtu. Tým Sokola
porazil mužstvo železáren a stal se držite-
lem Putovního poháru Vladimíra Pekary,
stejně jako minulý rok. Všechny čtyři tý-
my získaly také dárkový balíček. S prázd-
nou neodešli ani nejmladší účastníci toho-
to turnaje - družstvo současných studentů

gymnázia. Vladimír Pekara byl ředitelem

Gymnázia Františka Živného v Bohumíně

v letech 1994 až 2003.

Velký dík patří všem, kteří se ochotně

po celou dobu starali o plný žaludek i pit-

ný režim asi 130 účastníků této sportovní

akce. Dále rozhodčím zápasů a studentům

zapisujícím výsledky jednotlivých setů.

Děkuji sponzorům letošního ročníku

MěÚ Bohumín, V. Drápelovi, D. Janošovi

- řeznictví, Z. Michalíkovi - pekárna. 

D. BAJNAROVÁ

Třináct týmů se utkalo na pěti volejbalových kurtech

Cyklistika: Nebude-li pršet...
4. července

- máme před
závodem, pro-
to opět výlet
relaxační, ne-
náročný. Na-
jdeme bludný
balvan v Kun-
čicích. 

6. července - poměrně ná-
ročný výlet do Kyjovic. S se-

bou svačinku a nějakou ko-
runku na polévku. 

11. července - Hukvaldy - fi-
nále Oblastního turistického
odznaku (OTO).

12. července - letiště a Pola-
necký les.

Odjezdy na tyto výlety jsou
vždy v 9 hodin z náměstí T. G.
Masaryka. Pozor! Nabídka
cyklistické letní aktivity pro

mládež v červenci: budeme o-
pět pořádat seriál veřejných
tréninků pro všechny hochy 
a děvčata, kteří najdou odva-
hu to s námi zkusit. Budou to
pravidelné jedno až dvouhodi-
nové vyjíž�ky do okolí Bohu-
mína. 

Odjezdy budou vždy úterý,
středa a čtvrtek v 15 hodin 
z náměstí T. G. Masaryka. Zú-
častnit se může kdokoliv od 11
let. Přilba a pojízdné kolo je
samozřejmostí. (šaf)

Oblastní turis-
tický odznak
Ostravska.

Cyklistické výlety v rámci oblastního turis-
tického odznaku Ostravsko:

Děvčata svou skupinu vy-
hrála a postoupila do zářijové-
ho finále Moravskoslezského
kraje, které se uskuteční na
stadiónu v Třinci. Bodovalo
celkem 22 děvčat a nejvíce bo-
dů získaly hostující z TJ Orlová
Adéla Paluchová 63, Kateřina
Perutková 38 a z členek naše-
ho AK Michaela Válková 31. 

Chlapci ve své skupině ob-
sadili 3. místo a 13 z nich za
svá umístění získalo body. Nej-
více pak Martin Perutka 47.
Řada dorostenců hostuje v TJ
Sokol Opava a v TJ Slezan

Frýdek-Místek, protože jako
družstvo dorostenců nesoutě-
žíme. Zde nejlepších výkonů
dosahují Michal Stuchlík, Mi-
chal Heczko a Michal Perutka.

Vyvrcholením sezóny bylo
zatím Mistrovství Moravy 
a Slezska staršího žactva, na
němž AKB získal čtyři medai-
le. Martin Perutka zlatou v bě-
hu na 300 m (38,68 s), stříbr-
nou v běhu na 200 m překážek
(29,75 s) a bronzovou v běhu
na 150 m (18,05 s). Michaela
Válková bronzovou ve vrhu
koulí (10,41 m). Všechny tyto

výkony byly jejich osobními
rekordy. Dorostenec Ondřej
Chylek se umístil na 2. místě
na Mistrovství ČR v chůzi na
5000 m (25:21,35 min.) a ve
stejné disciplíně také repre-
zentoval ČR na mezistátním
trojutkání dorostu Slovensko -
Ma�arsko - ČR v Nitře. 

Je zcela jasné, že zahálet ne-
lze ani přes prázdniny, protože
kdo chce uspět, má závěr sezó-
ny teprve před sebou. 

Děkuji našim trenérům za
jejich nelehkou dobrovolnou
činnost i za doprovod členů
Atletického klubu Bohumín
při jednotlivých závodech. 

Zdeněk VESELÝ

Atletická sezóna je ve své polovině
Členové našeho Atletického klubu Bohumín (AKB) 

v oblastní soutěži žactva absolvovali tři základní kola. 

TJ Slovan Záblatí  pořádá III. ročník  Mezinárodního turnaje 
v kopané starších žáků, který proběhne v sobotu 11. července

od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Záblatí. Utkají se mužstva domácích hráčů, FK Bohumín, 
Orzel Zablocie a Wisła Strumień. Kontaktní osoba: p. Gříbek 603 504 828. (red)

Turnaj ve fotbale

Letní prázdninový 
aerobik

V areálu Gymnázia Františka
Živného probíhá od 1. července
cvičení aerobiku s Evou a Gab-
kou. Začátky jsou vždy v 19.30
hodin a vstupné je 30 korun.
Cvičí se v pondělí a ve středu
na venkovním hřišti s umělým
povrchem, v případě nepřízni-
vého počasí v tělocvičně.

1.7., 8.7., 15.7., 22.7. a 29.7.
- bodystyling (gumy) - Gabka;
6.7., 13.7. - dance aerobik -
Gabka; 16.7., 23.7. a 30.7. -
step aerobik - Eva; 20.7. a 27.
7. - dance aerobik - Eva/Gabka.

(nied)

Koupání na štěrkovně
bude příjemnější

»Rádi bychom informovali bo-
humínské občany, že během čer-
vence dojde k opravě části panelové
pláže na štěrkovně ve Starém Bo-
humíně, která byla poškozena
vodní erozí. Úpravy přispějí k větší
bezpečnosti koupajících se i ke
zlepšení vzhledu celého areálu,«
napsal do redakce Petr Reclík ze
Štěrkoven Dolní Benešov. (red)

Kdo byl vlastně 
na zájezdu?

V článku Anglie očima žáků
aneb Sova na cestách v Oku
číslo 12 vypadlo z textu ozna-
čení školy, která zájezd pořá-
dala. Jednalo se o Základní
školu na ulici Čs. armády.
Omlouváme se čtenářům i au-
torkám článku. (red)
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krátce

Senioři cestovali nejen po vlastech českých

Bohumínští senioři před Arcibiskupským zámkem v Kroměříži. Foto: Hana Práglová

Během čtrnácti dnů byli
bohumínští senioři na dvou
zajímavých zájezdech. 

Koncem května navštívili
polskou Wislu a Ustroň. Obě
města leží v jižním Polsku pod
Slezskými Beskydami. Zájez-
dem nás doprovázela průvod-
kyně cestovní agentury Zdeň-
ka Válková. Díky ní jsme se
dozvěděli spoustu zajímavých
informací. Byli jsme na kopci
Rovnica, odkud byl úžasný vý-
hled. Protější kopce - Malou 
a Velkou Čantoryji a Stošek
jsme měli jako na dlani. Na
oba tyto kopce jede z polské
strany lanovka. Cestou do
Wisly jsme si prohlédli malý
dřevěný katolický kostelíček,
postavený v letech 1981 až
1983. Obrovskou raritou zde
je fakt, že má 31,5 metru vyso-
kou věž z roku 1750, doveze-
nou z Wodzisławi. Ve výšce
431 m. n. m. jsme navštívili
městečko Wisla s jeho 11 000
obyvateli na 110 km2. Z tohoto
turistického střediska pochází
trojnásobný vítěz Poháru svě-
ta ve skoku na lyžích Adam
Malysz. V informačním stře-
disku na náměstí Hoffa má
tento sportovec svou sochu
zhotovenou z čokolády. 

Cílem dalšího zajímavého
zájezdu byla Kroměříž. Je to
nádherné město v Hornomo-
ravském úvalu na řece Mora-
vě. Bylo založeno v roce 1245.
V 19. století byla Kroměříž ja-
ko centrum kultury a školství
zvána »hanácké Athény«. 
K pozoruhodnostem města

patří mimo jiné Květná zahra-
da ze 3. třetiny 17. století se
soudobou kolonádou a cent-
rálním pavilonem. Je řešena
ve francouzském slohu na plo-
še 14 hektarů. Její součástí je
tropický skleník Čestného dvo-
ra. Navštívili jsme i Arcibis-
kupský zámek. Byl na konci

17. století vybudován na místě
gotického hradu. Arcibiskup-
ský zámek i zahrady v Kromě-
říži jsou památkani UNESCO.
Oba zájezdy byly pěkné a po-
učné a můžeme je doporučit
všem, kteří rádi cestují a chtějí
poznat něco nového.

Hana PRÁGLOVÁ

Lávka je kulturní památkou: Ocelová lávka nad kolejištěm Českých drah byla prohlášena kulturní památkou.
Byla postavena v roce 1899 a spojuje náměstí Adama Mickiewicze s ulicí Lidickou. Foto: František Krejzek

Škola skončila, 
budují se dvory

Každoročně jsme po dobu

několika let začínali prázdni-

nový článek o škole slovy

»škola skončila, začínají opra-

vy«. Naše školy jsou  ale opra-

vené a tak budovy na dva mě-

síce osiří. 

Město však získalo dotace

na nadstandardní vybavení

školních dvorů a hřiš�. Proto

se začínají měnit první dva, na

ulici Čs. armády a v Pudlově.

Pro příští rok je v plánu

hřiště u skřečoňské školy a ta-

ké u Masarykovy základní ško-

ly. »Benešovka« už svůj mini

dvůr má upravený z loňska.

Rekonstrukce zde proběhla ja-

ko pilotní program. (frk)
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Zeptáte-li se odborníků ze
zdravotních pojiš�oven, kdy a co
nejvíce pomohlo řešit dluhy 
a finanční problémy ve zdra-
votnictví, řeknou vám, že to
bylo převzetí dluhů a závazků
zdravotních pojiš�oven státem
(přes Českou konsolidační a-
genturu) v roce 2006 v celko-
vé hodnotě 13 miliard korun.
A především pomohlo navýše-
ní platby státu za státní pojiš-
těnce v roce 2006, tj. za minis-
trování Davida Ratha. Kon-
cem roku 2007 měly zdravotní
pojiš�ovny na účtech přes 20
miliard korun jako rezervu. 

Slavné poplatky zavedené 
v roce 2008 vládou ODS při-
nesly podle ministryně Filipio-
vé do zdravotního systému 10
miliard korun. Pět přímo z po-
platků a pět miliard tzv. úspo-

Znovu na téma poplatky ve zdravotnictví

rami čerpání
zdravotní pé-
če, které nikdy nikdo nedoložil
konkrétním propočtem. 

Podívejme se realitě do očí.
Ve zdravotnictví se točí zhruba
200 miliard korun, zaplacené
poplatky 5 miliard korun se
skládají z 3 miliard poplatků
do lékáren a 1 miliardy léka-
řům, které ale nejdou do zdra-
votního systému, ale do rukou
lékárníků a lékařů. Pouze po-
platky v nemocnicích jdou do
zdravotního systému. Naopak
v roce 2008 Topolánkova vlá-
da prosadila v daňovém balíč-
ku tzv. »zastropování« odvodů
zdravotního pojištění z příjmu
nad 80 tisíc korun (čtyřnáso-
bek průměrného platu). Toto
»zastropování« snížilo příjmy
zdravotních pojiš�oven o zhru-

ba 6 miliard korun. V průběhu
roku 2008 pak Topolánkova
vláda zpomalila plánovaný
růst za státní pojištěnce proti
schváleným záměrům v roce
2006. Tento dopad znamená
výpadek asi 7 miliard korun

příjmu zdravot-
ních pojiš�o-
ven. 

Kdo tedy více ohrozil eko-
nomiku zdravotnictví? Vláda
ODS se svými opatřeními, ne-
bo sociální demokracie, která
chce zrušit či omezit nemorál-
ní poplatky ve zdravotnictví?
To a� si vyhodnotí každý občan
sám. 

Alfréd MICHALÍK, 
poslanec PČR

PS: V Senátu se většině se-
nátorů ODS a KDU (zčásti
přeběhlých do TOP 09) poda-
řilo vrátit zákony rušící po-
platky nebo jejich část do Sně-
movny. Nepřehlasuje-li to te-
dy Poslanecká sněmovna, po-
platky zůstanou ve stávající
výši. Kraje, které se snažily po-
platky zrušit, jsou v potížích 

a pod tlakem pojiš�oven. Hro-
zí, že lidé opět budou platit za
všechno. A vládne chaos.

Ptám se: muselo to tak být?
Musela ODS s Julínkem za-
vést poplatky i novorozencům
v inkubátoru a jejich mamin-
kám a bezmocným starým li-
dem na lůžku? Co měly regu-
lovat? Nešlo nalézt kompro-
mis? I my z ČSSD jsme se na
předvolebních náměstích set-
kávali s pochopením občanů
pro poplatky za pohotovost 
a třeba za stravu v nemocni-
cích. Politici by měli umět na-
cházet kompromis a dohod-
nout se. Julínkovi s Rathem 
a Topolánkovi s Paroubkem se
to nepodařilo. 

Doplácí na to zdravotnictví,
pacienti, nemocnice…

A klesá důvěra v politiky 
a politiku. Přichází krize - a i ta
bude mít finanční dopady na
systém zdravotnictví. Je nača-
se přestat se hádat a sednout
ke stolu. Třeba s jinými minist-
ry, v jiném složení…

Petr VÍCHA,
starosta Bohumína

pol i t ika

V současné době se v Parlamentu ČR projednávají zákony,
které mají zrušit nebo omezit poplatky ve zdravotnictví. Soci-
ální demokracie je obviňována Občanskou demokratickou
stranou, že chce zruinovat systém financí ve zdravotnictví. Po-
platky podle ODS zachránily před kolapsem zdravotní pojiš-
ťovny, vyřešily problém léčení některých nákladných nemo-
cí, na které by jinak nebyly prostředky. 

Karel Vašíček
z Rychvaldu, bývalý zaměstnanec spo-
lečnosti ŽDB Group a. s. oslavil v závě-
ru měsíce května krásných 100 let. 

Toto významné jubileum připadlo na
26. května letošního roku a ke gratulan-
tům se připojilo také vedení společnosti
ŽDB Group. Generální ředitel společnosti
Jan Marinov oslavenci popřál hlavně
mnoho zdraví, štěstí a elánu do dalších let. 

Karel Vašíček se vyučil kovářem a v roce
1927 nastoupil do tehdejší Báňské a Hut-
ní společnosti Drátovna Bohumín, před-
chůdce dnešní akciové společnosti. 
S drobnou přestávkou v období krizových
30. let pracoval v této firmě až do svého
důchodu, a to na pozicích drátěnkář, upi-
chovač rour a dozorce úpravny v závodě
rourovna. Po uzavření rourovny pracoval
na úseku železničního dvojkolí jako stroj-
ník a předák na zušlech�ovně. Na zaslou-
žený odpočinek odešel v roce 1969, takže
je v důchodu už rových čtyřicet let.

Eliška TĚŽKÁ, ŽDB Group a. s.

100 let slavil bývalý pracovník ŽDB GROUP

Mezi gratulanty byl i Jan Marinov, generální ředitel ŽDB Group a. s. Přišel popřát oslavenci 
Karlu Vašíčkovi mnoho zdraví, štěstí a elánu do dalších let. Foto: Eliška Těžká
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Blahopřání - jubilea
18. července oslaví

moje dcera 

paní Iveta
BOCHENKOVÁ

krásné 40. 
narozeniny.

Všechno nelze říci slovy,
co jenom můžem přát.

Přejeme to nejkrásnější, co život může dát.
Ze srdce přeje maminka s manželem,

babička, manžel Jiří s dětmi Honzíkem
a Barčou, sourozenci Marek a Martina

s rodinou.

Své ANO 
si řekly tyto páry 
Otto Ziembinský a Jitka Krčová, 
oba z Bohumína;

Přemysl Čech a Monika Chlebiková, 
oba z Bohumína;

David Kolebač a Jana Bracháčková, 
oba z Bohumína;

Martin Cieślar z Bohumína 
a Lucie Kowalská z Petřvaldu;

Fridrich Péli a Lada Murínová, 
oba z Bohumína;

David Nedkov a Radka Kolderová, 
oba z Bohumína;

Milan Kröner a Alžbeta Mirgová, 
oba z Bohumína;

Libor Kyjonka z Dětmarovic 
a Ivana Morávková z Bohumína;

David Smiga a Andrea Belková, 
oba Bohumína;

Vítězslav Křevký a Lenka Ševčíková, 
oba z Orlové.

Matrikářky

Michal Krajčovič, * 1949, Bohumín

Vlasta Ševčíková, * 1926, Starý Bohumín

Petr Adamik, * 1979, Bohumín

Libuše Nawratová, * 1952, Bohumín

Tomáš Reichel, * 1969, Bohumín

Jiří Martínek, * 1959, Bohumín

Marie Grmolcová, * 1912, Bohumín

Naposledy 
jsme se rozloučili

Vzpomínky - úmrtí

Největší láska 
na světě umírá, když oko

nám nejmilovanější 
navždy se zavírá.

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě, Zdenečku 

milovaný, 
navždy budeme mít.

�
1. července jsme vzpomněli 

nedožité 60. narozeniny 

pana Zdenka KUPKY.

S láskou a úctou vzpomínají manželka

Elena a celá rodina.

Děkujeme touto cestou celé rodině, 

všem přátelům a známým za účast 

na pohřbu našeho nejdražšího 

pana Zdeňka USZKO
z Věřňovic. 

�
Zároveň děkujeme za veškeré projevy

soustrasti, květinové dary a všem 

za obrovskou podporu. Děkujeme rovněž 

P. Mgr. Jacku Domanskiemu za důstojný

obřad. Za celou rodinu děkuje 

manželka Irena.

Kdo v srdci žije, 
neumírá. 

V červnu jsme 

vzpomněli 

sté výročí narození 

naší maminky 

paní Jaroslavy
KAPLANOVÉ, 

bývalé ředitelky mateřské školy. 

Maminko, často na Tebe myslíme 

a moc nám všem chybíš. 

Tvé dcery s rodinami.

Noví občánci
našeho města

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Anna Balogová ● Václav Basista ● Jan

Cásek ● Leontýna Cigánková ● Viliam

Drag ● Štěpán Exner ● Adéla Gáborová

● Martina Gáborová ● Miroslav Hernas ●

Nikola Janová ● Nela Levíčková ● Elena

Mackovičová ● Erik Máder ● Samuel Ma-

lec ● Tomáš Meniar ● Laura Moricová

● Michaela Obstová ● Eliška Obžutová

● Vanesa Olahová ● Gabriela Parčíová

● Michal Pašík ● Petra Schwarzová ●

Antonio Stojka ● Ondřej Šalbut ● Daniel

Sčuka ● Jan Šlachta ● Marek Vašek ● Nikol

Wisniowská ● Adéla Zuščáková. (mat)

Ceník inzerce ve Společenské
kronice (vč. DPH):
rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 180,- Kč

s fotem 300,- Kč

dvojnásobná plocha 400,- Kč

Uzávěrka inzerce do Společenské kroniky 
pro OKO č. 14, které vyjde 30. července, je 22. 7.

Myslíte, že jste zůstali ve vylidněném letním
městě se svým dě�átkem sami? Bobeš je tu pro
vás po celou dobu letních prázdnin! Přij�te pří-

jemně strávit čas s jinými maminkami a kamarády pro vaše dítě. Nové maminky mají
vstup zdarma. Vy si najdete nové známé, dítě objeví nové hračky, pomůcky. Herna je vyba-
vena i pro pobyt s nejmenšími dětmi (kuchyňka, přebalovák, místnost pro kojení). Pokud
chcete trávit čas venku, nabízíme venkovní terasu a udržovanou zahradu. Info na tel. 
604 388 853, herna@bobescentrum.cz. Text a foto: Petra KALICHOVÁ

Léto s Bobešem



16 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 3  /  2 0 0 9

Vzpomínky - úmrtí Kdo v srdci žije, 
neumírá.

�
11. července 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Ferdinanda GONSIORA. 

Vzpomíná manželka 

a synové Petr a Karel 

s rodinami.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává.

�
14. července 

vzpomeneme 3. výročí

úmrtí mého manžela

pana Luďka BENDY. 

S láskou vzpomínají 

a nikdy nezapomenou 

manželka a děti.

Čas plyne, 
ale vzpomínka 
na maminku 

v srdci zůstává.

�
8. července by se dožila

90 let naše maminka,

tchyně, babička a prababička 

paní Emilie JANOTOVÁ. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery 

a snacha s rodinami.

Prázdný je domov, smutno je v něm,
cestička k hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, 

jen bolestné vzpomínky 
nám zanechal.

8. července vzpomeneme 

5. výročí úmrtí naší sestry 

paní Jiřiny HRADSKÉ
z Bohumína. 

Letos by se dožila 63 let. 

S úctou a láskou stále vzpomíná sestra

Zdena, bratři František a Jaroslav a neteř

Zdena z Havířova s rodinou.

Scházíš mi, lásko,
čím dál víc, smutek můj

je bez hranic...

16. července uplynuly

3 smutné roky, kdy nás

navždy opustil 

můj manžel 

pan Jan VANČIŠIN
z Bohumína. 

S láskou, úctou a bolestí v srdci 

stále vzpomíná manželka Věra 

s rodinou.

Miloval svou rodinu,
chtěl ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musel odejít.
11. července 

vzpomeneme 

8. smutné výročí 

úmrtí 

pana Pavla KOLESÁRA, 
který by 29. srpna oslavil své 89. 

narozeniny. S láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou manželka Jindřiška,

dcera Zdenka s rodinou a syn Stanislav 
s rodinou.

16. července uplyne 

už 30 let od úmrtí 

našeho milovaného

manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka

MVDr. MUDr.
Bohumila
NOVÁKA, 

dlouholetého primáře plicního oddělení

nemocnice v Bohumíně. 

Vzpomíná manželka 

a dcera Dagmar s rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás v životě
znamenají víc než ostatní, 

o to těžší je naučit se bez nich žít.

�
23. července vzpomeneme 

1. výročí úmrtí naší maminky 

paní Boženy ŠELIGOVÉ 

�
a zároveň jsme 14. června vzpomněli 

16. výročí úmrtí našeho tatínka 

pana Jaroslava ŠELIGY. 

S láskou stále vzpomínají 

synové a dcery s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
18. července 

vzpomeneme 15 let 

od úmrtí 

pana Antonína SEBERY. 
Za celou rodinu vzpomíná 

manželka Anna, syn Pavel s rodinou,

dcera Ludmila s rodinou.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

�
3. července 

vzpomeneme nedožité

80. narozeniny 

pana Leopolda PIECHOWICZE
z Bohumína. 

Vzpomínají manželka a syn.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává. 

3. července 

by se dožil 50 let 

pan Jan
SLIACKÝ.

Zároveň 8. července

vzpomeneme

13. výročí jeho úmrtí. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Jana, synové Martin a Jirka 

a maminka Truda.
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UŠETŘÍTE!
Sjednám Vám povinné 

a havarijní pojištění právě
pro váš automobil, motocykl, 

nákla�ák...
Zastupuji pouze renomované
pojiš�ovny: Česká pojiš�ovna,

Allianz, Kooperativa...
Jan FOJTŮ,

Mládežnická 259, Skřečoň
✆ 604 730 472, e-mail:
jan.fojtu.bohumin@seznam.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

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

JARNÍ AKCE do 15.7.
➮ válendy od 1850,- Kč
➮ letiště od 4500,- Kč
Další nabídka
➮ rozkládací křesla a válendy
➮ patrové postele
➮ španělské deky
➮ dětské oblečení
➮ opravy nábytku
ČALOUNICTVÍ RYCHVALD

www.calo-s.ic.cz
Záblatská 1282

✆ 777 026 403

PŘIJÍMÁM 
KOMUNIKATIVNÍ 

A SAMOSTATNÉ LIDI 
ochotné se vzdělávat. 

Obchodní zástupci vítáni,
čistý rejstřík podmínkou.

Informace na tel.: 
603 295 752.

Nabízíme
STROJNÍ 

VÝKOPOVÉ
PRÁCE

a terénní 
úpravy.

Kontakt: tel.:
606 794 163

NEHTOVÁ MODELÁŽ 
na tipy, na šablony, potažení 

přírodních nehtů gelem, manikúra. 
Pracujeme s výrobky 

Expo-nails, luxus v péči o ruce.

Objednávky: Lenka Kanclírzová,
✆ 608 856 303, 

kosmetický salón Sandra.
Akce červenec: 15% sleva

na první modeláž. 

INZERÁT SLOUŽÍ JAKO KUPÓN.

VELKÝ PRÁZDNINOVÝ VÝPRODEJ 

HUTNÍHO MATERIÁLU

Dne 29.6.2009 zahajujeme v ŽDB
GROUP velký prázdninový výprodej
válcovaných ocelových tyčí a profilů.

Prodej bude probíhat 
na provoze RECYKLACE, ul. Revoluční,
kde Vám zajistíme i nadělení materiálu

na požadované rozměry.
Ceny od 7,50 Kč/kg.

Při větším odběru množstevní slevy. 
Informace na tel: +420 731 437 624.

Více na www.valcovna.cz
Akce trvá do 31.8.2009

ŽDB GROUP, a.s.ŽDB GROUP, a.s.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

ANGLIČTINA
pro úplné začátečníky

✓ Zahájení kurzu 24.9.2009 v Dolní Lutyni
✓ Každý čtvrtek 2 vyučovací hodiny 

od 16.00 do 17.30 hodin
✓ 10 - 15 studentů ve skupině
✓ Aktivní výuka zaměřena na praktické využití angličtiny 

v konverzaci i písmem
✓ Výuka je koncipována pro dospělé zájemce o studium

bez předchozí znalosti jazyka
✓ Cena 100 Kč za vyučovací hodinu
✓ Přihlásit se je možné také do kurzu 

angličtiny pro pokročilé

MMoonniikkaa  GGIILL www.volny.cz/pohoda826
e-mail: monika.gil@volny.cz mmoobb..::  777755  006611  336611

Moravskoslezský kraj je z historického hle-
diska centrem železniční dopravy. První vlak
sem přijel již v roce 1847 a dlouhou historii
zde má i výroba kol a dvojkolí. A tu se roz-
hodla podrobněji prozkoumat společnost
Bonatrans Group a.s. 

Světlo světa spatří na podzim
kniha o historii výroby dvojkolí
v regionu a firma vyzývá všechny pamětníky ke
spolupráci při sběru podkladů pro publikaci. 

Historie výroby železničního dvojkolí v našem
regionu sahá až do 19. století. Tehdy se vyráběla
kola pro železniční dopravu v Ostravě. Stavba
bohumínského závodu, který se stal největším 
v Evropě, začala v 60. letech minulého století. 

Hlavní impuls, který vedl největšího evrop-
ského výrobce železničních kol a dvojkolí ke

zpracování knihy, popisuje zástupce společnosti
Bonatrans Group a.s. Petra Klusková: »Cítíme,
že přehledně zpracovanou historii výroby kol a dvoj-
kolí tomuto regionu a naší společnosti dlužíme. V le-
tošním roce navíc slavíme 10 let od založení společ-

nosti Bonatrans Group a 50 let od
první myšlenky o stavbě závodu 
v Bohumíně.« 

V této chvíli probíhá vyhledávání podkladů
ke knize a firma prosí o pomoc i obyvatele Bo-
humína. »Uvítáme jakoukoliv informaci, fotografii
či dokument, který pomůže historii zmapovat,« do-
dává Petra Klusková. 

Kontakty na firmu jsou uvedeny na webových
stránkách www.bonatrans.cz, případně je mož-
né se obrátit přímo na vrátnici firmy. 

Pavel SOBOL

Pomozte zmapovat historii výroby kol a dvojkolí

výzva

CCeennyy  iinnzzeerrccee
■ 1 započatý řádek řádkové 

inzerce 24 Kč
■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč
■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,

na šířku 190x128mm 3 600 Kč
■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,

na šířku 61x190 mm 1 800 Kč
Ceny jsou uvedeny vč. DPH 19 %.

Informace o podmínkách a cenách
inzerce získáte v redakci OKA 

✆ 596 092 282.
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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 .

● Půjčka bez poplatků do
250 000 Kč. Půjčíte 10 000 Kč,
60 000 Kč, 100 000 Kč - vrátí-
te 11 628 Kč, 69 768 Kč, 116
280 Kč. Volejte 774 828 496.

● Nebankovní půjčka. Po-
třebujete potvrzený příjem ne-
bo důchodový výměr. Vše vy-
řídíme u vás doma. Volejte
774 828 496.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců včetně úprav podkladů,
samonivelační stěrky, renova-
ce parket atd. ✆ 604 265 861.
Více na www.dvfloor.cz. 

● Prodám dveře vchodové,
plastové a okna, bílá a hnědá,
z neuskutečněné stavby. Dále
zahradní branku vč. sloupků 
a pletiva. Vše nové, levně. Při-
vezu zdarma, ✆ 777 106 709.

● Pronajmu garáž v Záblatí
- 800 Kč/měs., ✆ 603 777 543.

● Prodám dr. byt 3+1 u Slu-
nečnice, Bohumín, Sv. Čecha
1075. ✆ 596 013 762.

inzerce
● Koupím vůz Š-Felicia, 

✆ 603 710 012.

● Koupím vůz Š-Fabia, 
✆ 608 710 468.

● Provádíme rekonstrukce
a zakládání zahrad a trávní-
ků, zrealizujeme váš projekt.
Zahradnictví ZÚPAS v parku
P. Bezruče, za Lidlem, ✆ 596
013 463, 739 872 774.

● Pokosíme vaše pole, lou-
ky a zahrady. Zahradnictví v
parku za Lidlem. ✆ 596 013
463, 739 872 774.

● NEJVÝHODNĚJŠÍ PO-
VINNÉ RUČENÍ! Akce »Lev-
ná pojistka«: sleva 60 %! Např.
1001 - 1350 cm3 ročně 1738 Kč.
Pojiš�ovna Triglav, Studentská
641, PO a ST 9 - 17 hod.,
www.levna.pojistka.cz, ✆
605 363 579,

● Prodám staveb. vrátek,
cena dohodou a traktor 4011,
nový motor, cena dohodou. 
✆ 733 312 575.

● Prodám dr. byt 1+1
v centru Boh., 4. patro, po re-
konstrukci, zděné jádro, nová
koupelna, kuch. linka, vesta-

věná skříň, plast. okna. Cena
650 000 Kč, ✆ 776 391 788.

● Pronajmu dr. byt 2+1 od
1.8.09, část. zařízený, nízká
zást., 4. p., ✆ 731 882 672,
kauce nutná.

● Prodám družstevní byt
3+1 na ulici Mírové, po rekon-
strukci, cena dohodou, ✆ 
602 740 921.

● Nabízím ubytování a re-
kreaci v Dobré u F-M, v blíz-
kosti Morávka, Olešná, Lysá
hora. Vedle domu cyklostezky.
✆ 603 234 098, 733 599 544.

● Prodám dr. byt 0+1 a 1+1
v centru Boh., cena 390 000
Kč, nebo výměna, dohoda, do-
platek, ✆ 736 228 883.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 0+1 s lodžií v centru Boh.,
✆ 736 228 883.

● Koupím stavební boudu,
✆ 604 372 051.

● Prodám stavební pozem-
ky za parkem. IS na hranici
pozemků. Cena od 550 Kč/m2.
✆ 773 676 786.

Zveme vás do nově otevřené

ELEKTRO PRODEJNY INSTALAČNÍHO
MATERIÁLU A SVÍTIDEL

v Bohumíně na ul. Šunychelská 1219 
(vedle Lidlu). 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY pro montážní firmy.

OTEVŘENO: po - pá 8.00 - 17.00 hodin
so 8.00 - 13.00 hodin

SLEVA 10 % 
NA VŠE 

DO 1. SRPNA

Mobil: 604 233 845, 
732 528 522

Hodinářství
ROFI

Nerudova 1157, 
Bohumín

pracoviště zdravotně postižených
občanů

Mobil: 605 506 432
e-mail: rofi.mts@seznam.cz

Vážení spoluobčané, 
oznamujeme Vám 

UZAVŘENÍ PRODEJNY. 

Všem, kteří vyjádřili 
spokojenost s provedenými 

hodinářskými opravami, 
děkujeme a přejeme 

Vám všem krásné prožití 
letních prázdnin, dovolené
i další dny naplněné dobrou

náladou a optimizmem.

Opravy, které nebyly před 
uzavřením prodejny vydány,

můžete vyzvednout 
na prodejně v předem 

dohodnutém termínu nebo
Vám je osobně přivezeme.

Za pochopení děkujeme.

Šárka Ďuráková Vojnarovská 
a syn Karel Vojnarovský.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE MĚSTĚ od 2.  do 30.  července

KAM V BOHUMÍNĚ?
KINO K3 BOHUMÍN 

kamené kino na Studentské 781, 
letní kino v amfiteátru parku Petra Bezruče

■ 3.7. ve 21.15 hodin, letní kino BÁJEČNÝ SVĚT
SHOPAHOLIKŮ. Film USA, přístupný.
■ 4.7. ve 21.15 hodin, letní kino, 5.7. v 19 hodin,
budova kina POCHYBY. Film USA, přístupný od
12 let.
■ 10.7. ve 21.15 hodin, letní kino RŮŽOVÝ PAN-
TER 2. Film USA, přístupný.
■ 11.7. ve 21.15 hodin, letní kino, 12.7. v 19 ho-
din, budova kina HOLKA Z MĚSTA. Film USA, pří-
stupný od 12 let.
Filmový klub KLoUB - Filmový festival sci-fi:
■ 13.7. ve 21.15 hodin, letní kino THX 1138. USA,
1971, přístupný.
■ 14.7. ve 21.15 hodin, letní kino SOLARIS. So-
větský svaz, 1972, přístupný.
■ 15.7. ve 21.15 hodin, letní kino IKARIE XB 1.
ČSSR, 1963, přístupný.
■ 16.7. ve 21.15 hodin, letní kino DEN, KDY SE ZA-
STAVILA ZEMĚ. USA, 2008, přístupný od 12 let.
■ 17.7. ve 21.15 hodin, letní kino X-MEN ORI-
GINS: WOLVERINE. USA, Austrálie, Kanada.
■ 18.7. ve 21.15 hodin, letní kino, 19.7. v 19 ho-
din, budova kina STAR TREK. USA,  Německo,
přístupný.
■ 24.7. ve 21.15 hodin, letní kino KRVAVÝ 
VALENTÝN. USA, přístupný od 18 let.
■ 25. - 26.7. v 19 hodin, budova kina ANDĚLÉ 
A DÉMONI. USA, přístupný od 12 let.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 29.6. - 4.7. LÉTO-KRUHY 2009. Denně od 10 do
17 hodin ve Starém Bohumíně malují malíři, tvoří
fotografové a videokameramani.

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

■ 7.7. v 15 hodin KURZ ZNAKOVÉ ŘEČI PRO
SLYŠÍCÍ BATOLATA BABYSIGNS (úvodní kurz
pro rodiče - tel. objednávky), centrum Bobeš.
■ 10.7. v 9.30 hodin SETKÁNÍ RODIN PLAVÁČ-
KŮ. A informační schůzka pro zájemce o plavání
batolat a dětí. Výměna zážitků, informací, zkuše-
ností, centrum Bobeš.
■ 14.7. v 17 hodin KDY DO PORODNICE A CO
DO PORODNICE. Po přednášce následuje cvičení
pro těhotné s pomůckami. Centrum Bobeš.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 15.7. - 31.8. NÁVRATY A LETMÉ DOTEKY.
Podhůří Beskyd i daleké cesty na fotografiích, jak
je zachytili fotografové Marek Džupin a Kateřina
Mynarzová. Foyer kina.
■ 18.7. ve 23.30 hodin PŮLNOČNÍ ČTENÍ SCI-FI.
Po filmu Star Trek, letní kino.
■ 24.7. ve 20 hodin ROCK AND CROSSOVER’S
NIGHT. Temperamentní rock v podání kapely
Glayzy, pop-rock formace Mezi námi a funk 
s crossoverem od skupiny Nonhoax. Vše osvětlí
půlnoční Fire Show a o hudební mix se postará
Ivo Bernatík. Letní kino, 80 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ PROVOZNÍ DOBA pro dospělé bude během
prázdnin zkrácena:  po, út, čt, pá od 8 do 12 hodin
a od 13 do 17 hodin, středa od 9 do 12 hodin. Pro
děti naopak prodloužena: po, út, čt, pá od 9 do 12
hodin a od 13 do 17 hodin, středa od 9 do 12 ho-
din. Provozní doba ve studovně a na všech poboč-
kách se nemění.
■ 1.7. - 31.8. ŁEBA - POUŠŤ NA SEVERU. Výsta-
va fotografií Jany Filipové, Karla Balcara a Petra
Zlámala.
■ 1.7. - 31.8. JAKÁ BUDE KNIHOVNA ZA 100
LET? Velká prázdninová výtvarná soutěž. Čtenáři
mají za úkol nakreslit, jak bude vypadat bohumín-
ská knihovna ve 22. století. Nejzajímavější návrhy
budou po skončení soutěže vystaveny a galerii
knihovny K3 Bohumín.
■ 1. - 31.7. v 9 - 12 hodin PRÁZDNINOVÁ CESTA
DO PRAVĚKU. Soutěže, malování, výtvarné díl-
ničky a zábavné kvízy, vždy od 9 do 12  hodin (ví-
ce uvnitř).
■ 13.7. v 17 hodin HISTORIE SCI-FI. Přednáška 
o historii sci-fi ve filmu, 20 Kč.
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■ 15.7. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. Centrum Bobeš.
■ 17.7. v 9.30 hodin SETKÁNÍ »ZNAKUJÍCÍCH
RODIN«. A informační schůzka pro zájemce o me-
todu BabySigns (znaková řeč pro slyšící kojence 
a batolata),  Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 6. - 19.7. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR. 14ti denní re-
laxační pobyt dětí od 7 let v Beskydech.� Hana
Tašková, ☎ 596 013 131, 603 448 235.
■ 19. - 28.7. LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR. 10ti denní
relaxační pobyt dětí od 7 let v Beskydech. 

OSTATNÍ KULTURA

■ 5.7. ve 14 hodin RYCHVALDSKÁ POUŤ.

SPORT

■ 4. - 12.7. vždy v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET ...
Cyklistické výlety do okolí (viz samostatný článek
na str. 12).
■ 4.7. v 15 hodin NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ HASIČŮ
KOPYTOV. Evakuace dětí za účasti Sboru dobro-
volných hasičů Kopytov, Českého červeného kříže
Šunychl a Karviná, Policie České republiky Bohu-
mín, Městská policie Bohumín a Hasičského 
záchranného sboru Bohumín. Dětský diagnostic-
ký ústav Bohumín-Šunychl.
■ 11.7. v 9 hodin MEZINÁRODNÍ TURNAJ V KO-
PANÉ. III. ročník mezinárodního turnaje v kopané
starších žáků. Fotbalové hřiště v Záblatí.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ☎ 596 092 300, 777 707 786
www. bospor.info

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 6 až 21 hodin
aquaaerobic 19.30 až 20.30 hodin 
pátek:
plavání pro veřejnost 10 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
PRÁZDNINOVÝ BONUS: Od 26. června do

30. srpna můžete ve všední dny za 70 korun zů-
stat v prostorách koupaliště celé tři hodiny, každá
další započatá hodina přijde na 20 korun. V sobo-
tu, neděli a o svátcích je cena 90 korun za hodinu
a každá další za 50 korun. (viz článek na str. 6)

UPOZORNĚNÍ: Permanentky vydané do
31.12.2008, na nichž není vyznačena doba 
platnosti, lze využít do konce roku 2009. Pak se
stanou neplatnými.

Letní kino v areálu parku Petra Bezruče.
Foto: František Krejzek



B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y ●  Vydává Město Bohumín, IČ 00297569 ●  www.mesto-bohumin.cz
Šéfredaktorka Dagmar FIALOVÁ ●  Redakce: MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín ●  Redaktor František KREJZEK
e-mail: oko@mubo.cz, tel.: 596 092 282, fax: 596 092 100 ●  Grafická úprava: Mirka HRBÁČOVÁ - INRET, 

tel. 596 033 074, hrbacova@reklama-bohumin.cz ●  Tisk: Tiskárna SCHNEIDER, Opava ●  Náklad: 2700 výtisků ●  Reg. KA

Prolézačky má další mateřinka
V průběhu května vyrostla na zahradě Soukromé mateřské školy

na Tovární ulici v Záblatí nová dřevěná atrakce. Bylo úžasné po-
zorovat rozzářené oči dětí, když mohly poprvé zdolat provazový
žebřík, vylézt po horolezecké stěně, či sklouznout se po skluzavce.
Za tu nepředstíranou radost dětí z něčeho nového můžeme podě-
kovat městskému úřadu, který stavbu zajiš�oval a financoval. Moc
děkujeme a všichni si budeme vroucně přát, aby krásná atrakce
nepadla do rukou vandalů. Text a foto: Eva ŠULOVÁ

Rodinka labutí 
na Skučáku

Při jízdě na kole po okolí našeho města
můžete spatřit hezká zákoutí, přírodní 
úkazy i rodinku labutí. Snímek ze 14. června
je z rychvaldského rybníka Skučák, kde
mají nádherní bílí ptáci klid na svůj rodin-
ný život. Labutě jsou, jak známo, mono-
gamní a svého partnera neopouštějí až do
konce života. (red)

Hráli divadlo pro studenty 
V sále ZUŠ Bohumín se 22. června uskutečnilo představení po-

řadů Lidská povolání a Parodie na slavné filmy. Žáci literárně-
dramatického oddělení hráli pro studenty gymnázia. Gymnazisté
zhlédli pásmo etud, které mapovalo některá lidská povolání, 
zamýšlelo se nad útrapami profesí jako je diskžokej, revizor, 
servírka či patolog. Další pořad Parodie na slavné filmy s úspě-
chem reprízují v ostravském Klubu Atlantik. Zábavné vystoupení
žáků umělecké školy bylo odměněno pozorností přítomného pub-
lika a uznalým aplausem na samém konci pořadu. (čer)

Dům služeb se začal měnit
Poslední červnový týden začaly rekonstrukční práce na budově Domu služeb na 

náměstí Budoucnosti. Do října by měla budova zářit novou zateplenou fasádou. Objekt
dostane nová okna, dveře, výkladce i zateplenou střechu. V čelní frontě budou tři nové
provozovny, okolí bude vydlážděno. O provozu jednotlivých obchůdků budou návštěvníci
informováni vývěskou na budově Domu služeb. (red)

Foto: František Krejzek

Foto: Dagmar Fialová

Foto: archiv školy


