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Naši hasiči na mezinárodní hrách CTIF

Příští OKO 
vyjde 

27. srpna, 
uzávěrka 
19. srpna.

Starobohumínské náměstí Svobody se po letech opět pro-
pojí se starým hraničním mostem, na který se vrátí i osobní
automobily. Práce na znovunapojení mostu na náměstí začaly
na konci června a radnici přijdou na téměř 6 milionů korun.
Ve spolupráci se sousedními Krzyżanowicemi v Polsku má
však město možnost získat až 5 milionů korun z evropských
fondů pro přeshraniční spolupráci. Automobily by po mostě
mohly znovu jezdit už letos v listopadu.

Foto: František Krejzek

Na starý hraniční most se vrátí osobní auta

»V současné době je dokonče-
no odstranění původního asfalto-
vého povrchu, přeložky kanaliza-
ce a vodovodu. V místě vznikne
křižovatka ve tvaru "T". Chodci
a cyklisté mohou zatím kolem
staveniště procházet se zvýšenou
opatrností. Stavaři však budou
muset při přeložkách sítí veřejné-
ho osvětlení a semaforů místy 

celý úsek uzavřít. Lidé se pak na
most dostanou oklikou po ulici 
U Valu,« uvedla Jana Slívová 
z investičního odboru radnice.

Zatímco Bohumín napojí most
na náměstí, Krzyżanowice po-
staví v rámci své části projektu
290 metrů chodníku v obci
Chałupki na druhé straně hra-
nice. Při spojení mostu s ná-

Náš nejúspěšnější bohumínský profesionál Karel Ryl při slavnostním zahájení her CTIF (1). Ve výstupu do IV. podlaží cvičné věže překonávají hasiči
13 metrovou výšku (2). Karel Ryl na věži po rekordním výstupu (3). Foto: archiv HZS Bohumín

městím Svobody se počítá s re-

konstrukcí komunikací a chod-

níku, dojde k přeložkám kana-

lizace a vodovodu. V místě re-

konstrukce přibude i veřejné
osvětlení a semafory, které bu-
dou na mostě řídit dopravu.

Lucie BALCAROVÁ

Hasiči z bohumínské stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje aktivně podpořili největší hasičskou akci v dějinách České republiky - hry
CTIF. Klání proběhlo na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích. Ve středu 22.
července se zde uskutečnilo slavnostní zahájení. Pět bohumínských hasičů bylo ve
skupině deseti vybraných vlajkonošů. 

»Byla to pro nás otázka cti. Hasiči ve slav-
nostních uniformách nesli vlajky a měli mož-
nost jít v čele průvodu tak velké akce, jakou
jsou hry CTIF. Taková příležitost se jen tak

nenaskýtá,« uvedl velitel bohumínských
hasičů Přemysl Švajda. Se svým praporem
se objevili v průvodu také zástupci Sboru
dobrovolných hasičů z Kopytova. 
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Bohumínský profesionální hasič Karel

Ryl, člen České reprezentace A, časem

13,58 s obsadil nádherné čtvrté místo ve

výstupu do IV. podlaží cvičné věže (výška

minimálně 13 metrů). Překonání devate-

náct let starého národního rekordu ozdo-

bilo 23. července horké soutěžní odpoled-

ne hasičských her v Ostravě.

(Dokončení na str. 2)
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hrdinstv í

Naši hasiči na mezinárodní hrách CTIF
(Dokončení ze str. 1)

Karla Ryla, jednu z největších osobností

hasičského sportu v České republice, 

diváci viděli také v běhu na 100 m s pře-

kážkami, ve dvojboji a v běhu na 100 m

překážek družstev. V celkovém hodnocení

získalo družstvo České republiky A, jehož

členem byl také Karel Ryl, stříbrné umís-

tění za týmem Běloruska.

Hasičské hry CTIF jsou prestižní akcí 
a konají se jednou za čtyři roky. Česká re-
publika se jejich pořadatelství chopila vů-
bec poprvé v historii. Soutěž je složena 
z požárních disciplín dospělých profesio-
nálních a dobrovolných hasičů, dobrovol-
ných hasiček a hasičské mládeže. Do Os-
travy se sjely stovky zapálených fanoušků
z celé Evropy, především z německy mlu-
vících zemí. 

»Her se zúčastnilo přibližně tři tisíce spor-
tovců z 26 zemí světa. Nejdále přijeli hasiči 
z Japonska. Historie her se začala psát v roce
1961 a v minulosti se jim říkalo Hasičská o-
lympiáda. Tento název ale nemůžeme v České
republice podle vyjádření Českého olympijské-
ho výboru používat,« uvedl mluvčí morav-

skoslezských hasičů Petr Kůdela. 

Lukáš KANIA, František KREJZEK

Řidiči se s nimi mohou set-

kat ve Vrbici na Ostravské uli-

ci, v Záblatí u školy a v Nové

Vsi na Opletalově ulici. 

Jeden z nových radarů umí

kromě měření rychlosti a roz-

poznání SPZ zjistit on-line 

i kradená vozidla a poslat o tom

e-mailem zprávu městské poli-

cii. Umí také prostřednictvím

e-mailu poslat policii zprávu 

o překročení povolené rych-

losti, a to i s fotografií vozidla

a jeho SPZ. Jen za první den

svého fungování změřily rada-

ry v Bohumíně rychlost u 12

tisíc vozidel. Povolenou rych-

lost přitom překročilo 2,5 tisí-

ce z nich. 

Lucie BALCAROVÁ

Zpomalte! Řidiče kontrolují tři nové radary 
Pro zvýšení bezpečnosti na silnicích pořídilo město tři nové

moderní měřiče rychlosti. Budou pomáhat regulovat dopra-
vu hned na několika problematických místech v Bohumíně.
Nákup nových radarů přišel město na téměř 280 tisíc korun.

Prázdninový provoz
info centra

Info centrum v budově rad-
nice te�poskytuje služby také
během sobot. Až do září bude
otevřeno od 9 do 13 hodin.
Kromě formulářů a propagač-
ních materiálů si zde vyzved-
nete i uložené zásilky, které
vám nemohly být doručeny, 
v provozu je kopírovací služba.

Přihlášky do třetího
ročníku U3V

Do třetího ročníku Univer-
zity třetího věku se mohou zá-
jemci hlásit do 15. srpna v měst-
ské kninovně. Letos poprvé se
nabídka rozšířila o navazující
studium U3V. Pro první absol-
venty Univerzity třetího věku,
kteří již ukončili své studium,
nabízí město ještě jeden se-
mestr s výukou zdravého ži-
votního stylu. (red)

Instalace tří nových radarů v ulicích města proběhla 23. července.
Foto: Lucie Balcarová

»Pár hodin před jednáním rady
jsme se 13. července, díky naší e-
lektronické službě E-info, dozvě-
děli informaci o tomto hrdinském
činu a okamžitě nás napadlo, že
nemůže zůstat bez odezvy. Je pří-
kladem pro všechny, ne každý 
z nás by toho byl schopen. Radní
se proto spontánně rozhodli jej a-
lespoň symbolicky finančně oce-
nit,« řekl Petr Vícha. Dodal, že
město věnovalo odvážnému
muži, který zadržel lupiče,
částku 3 tisíce korun.

Pobočku pošty ve Skřečoni
přepadl 33letý lupič Roman Š.
v pátek 10. července dopoled-
ne. S nožem v ruce ohrožoval
85letého muže a donutil tak
pracovnici pošty k tomu, aby

mu vydala v hotovosti přes 84
tisíc korun. Zloděj měl však
smůlu. Při útěku z místa činu 
s černou kuklou přes hlavu jej
spatřil Vladimír K., který právě

seděl v autě před budovou poš-
ty. V té chvíli nemyslel na
ohrožení a bleskově zareagoval.

»Nejprve jsem viděl, jak z poš-
ty vyběhl muž s černou kuklou na
hlavě. Když se za ním vzápětí ob-
jevila křičící pracovnice pošty, u-
vědomil jsem si, že nejde o scénu 
z akčního filmu. Vůbec jsem o tom
nepřemýšlel, měl jsem nastarto-
vané auto a rozjel jsem se za ním.
Když doběhl k valu, vyskočil jsem

Město ocenilo hrdinu, který zadržel lupiče
Naši radní ocenili odvahu a duchapřítomnost 46letého muže,

který 10. července zadržel lupiče při přepadení pošty ve Skře-
čoni. Vladimíra K. z Bohumína, který si přál zůstat v anony-
mitě, přijal v minulých dnech na radnici starosta Petr Vícha.

z auta a běžel jsem za ním. Za-
kopl o nízký plot, který mu stál 
v cestě, což ho zdrželo a mě se tak
podařilo dostihnout ho, srazit 
k zemi, zpacifikovat a spoutat. 
K tomu jsem chtěl použít jeho 
opasek, ten ale praskl, tak jsem
nakonec využil tkaničky z jeho
bot. Pak jsem čekal na příjezd po-
licie, který mi připadal nekoneč-
ný. Mrzí mě, že mi nikdo z lidí,
kteří u toho také byli, nepřišel na
pomoc. Na příjezd policie jsem 
v bývalých školních zahrádkách
čekal sám. Hrozící nebezpečí jsem
si uvědomil až později. Nevím,
jestli bych podruhé zareagoval
stejně, zvláš� když bylo okolí k to-
mu, co se stalo, tak lhostejné,« 
uvedl Vladimír K., a prozradil,
že se si při honičce vzpomněl
na mládí, kdy se věnoval vr-
cholově atletice a byl i mist-
rem republiky.

Lucie BALCAROVÁ

krátce
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I Byt na ulici Budovatelské
294, 1+2, č. bytu 4, kat. I., 

2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 48,15 m2, pro výpočet ná-
jemného 48,15 m2. Prohlídka
bytu 4.8. od 9 do 9.30 hodin. Li-
citace se koná 10.8. v 16 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1080, 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 6.8. od 

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 
nebo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. Lici-
tace se mohou 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. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 10.8. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čáslavské 303,
1+2, číslo bytu 5, kategorie

II., 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 55,05 m2, pro vý-
počet nájemného 54,20 m2.
Prohlídka bytu 11.8. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
12.8. v 16 hodin.

I Opakovaná licitace: Byt
na ulici Tovární 426, 0+1,

číslo bytu 23, kategorie I., 5.
nadzemní podlaží. Celková

Lidé se o odstávce vody dozvěděli pozdě

Registrace pro bezplatnou službu E-info

Prasklé potrubí páteřního vodovodu pod mostem ve Skře-
čoni neočekávaně odpojilo 1. července až na pár ulic celý Bo-
humín od přívodu pitné vody. Původně plánované 4 hodiny
oprav zabraly zaměstnancům Severomoravských vodovodů 
a kanalizací (SmVaK) nakonec více než 8 hodin. Prasklina se
objevila v obtížném místě a práce na opravách se proto zkom-
plikovaly a protáhly. 

»O odstávce jsme se dozvěděli
od SmVaKu kolem jedenácté ho-
diny dopoledne. Během několika
minut jsme informaci vyvěsili na
internetových stránkách města 
a prostřednictvím naší elektronic-
ké služby E-info jsme ji v pravé
poledne rozesílali všem zaregist-
rovaným uživatelům na e-maily 
i mobily. Zprávu o poruše jsme
posílali také do regionálních rádií,
která informaci vysílala,« uvedl
správce počítačových techno-
logií Jiří Rozsypal z městského
úřadu. V městských domech

zase úředníci kontaktovali do-
movníky, aby o odstávce infor-
movali nájem-
níky. Stejným
způsobem po-
stupovala i bytová družstva.

»Zaměstnanci vodovodů a ka-
nalizací, kteří na místě zasahova-
li, se ocitli ve velkém psychickém
tlaku. Věděli, že na vodu netrpě-
livě čeká přes 22 tisíc lidí v celém
městě. Prasklina se navíc objevila
v těžko dostupném a pro opravu
komplikovaném místě. Jejich prá-
ce v těžkých podmínkách si velmi

vážím. SmVaK však zcela selhal
v načasování opravy, jeho pra-
covníci nedodrželi termín ukon-
čení a podcenili informovanost li-
dí. My jsme to pak za ně doháněli
a snažili se informovat veřejnost
maximálně všemi možnými pro-
středky,« uvedl starosta města
Petr Vícha, který byl v noci
přímo na místě opravy. 

Neočekávaná
porucha vodo-
vodu ukázala,

jak je důležité, aby se informa-
ce dostaly ke každému včas. 
V Bohumíně je lidé mohou
dostat i prostřednictvím SMS
přímo do svých mobilních te-
lefonů. Stačí se k tomu jen za-
registrovat. Služba E-info je
bezplatná a je ji možno využít
jak prostřednictvím mobilu,
tak i e-mailovou poštou. 

Zejména starším lidem, kte-
ří neholdují moderním komu-
nikačním prostředkům, by
měli jejich mladší příbuzní po-
moci s registrací. 

Po zmíněné odstávce vodo-
vodu se během týdne zaregist-
rovalo 30 nových uživatelů
služby E-info. 

Nejdůležitějším »balíčkem«
informací, které lze v E-info
obdržet na mobil či e-mail,
jsou právě zprávy o krizové 
a havarijní situaci ve městě.
Jde o základní informace 
o odstávkách médií (elektřina,
plyn, telekomunikace, voda),
výzvy policie, uzavírky silnic 
a informace z radnice. Dosah
zpráv je okamžitý, ihned po vy-
hlášení jakékoliv nenadálé 
události a v jeden okamžik po
území celého města. (red)

e- info

Jméno, příjmení, titul:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bydliště:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum narození:  . . . . . . . . . . . . . (nepovinný údaj)

E-mailová adresa:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobilní telefonní číslo:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sí	 [   ] T-mobile, [   ] O2, [   ] Vodafone)

SMS e-mailová adresa mobilu:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*(viz rubová strana)

Souhlasím se zpracováním zadaných údajů 
pro interní potřeby systému E-info.

(označte křížkem)

Podpis žadatele

Vyplněný kupón můžete
doručit osobně do kanceláře
č. 112 (informační technolo-

gie), odevzdat na infocentru
radnice nebo vhodit do
schránky důvěry - vše v pří-

zemí hlavní budovy radnice.

Případně jej zašlete poštou

na adresu: MěÚ Bohumín
informační technologie 

Masarykova 158
735 81 Bohumín

✁Zde odstřihněte

plocha 33,05 m2, pro výpočet
nájemného 33,05 m2. Prohlíd-
ka bytu 11.8. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 12.8. 
v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1068, 1+2, číslo bytu 47,

kategorie I., 5. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 57,31 m2,
pro výpočet nájemného 51,99
m2. Prohlídka bytu 13.8. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 17.8. v 16 hodin.

(vach)
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✁Zde odstřihněte

*) Co je to ten SMS e-mail a na co ho potřebuji?
Abychom mohli posílat zprávy z E-infa i na váš mobilní telefon, musíme znát váš SMS e-mail. SMS e-mail je fiktivní e-mailová adre-

sa, která je přiřazena k vašemu telefonnímu číslu. V případě, že zašleme zprávu z E-infa na tuto adresu, je vám doručena jako SMSka 
a to zdarma. Tuto e-mailovou adresu je možno aktivovat u každého našeho operátora. 

Jak SMS E-mail vypadá?
■ O2: stačí do formuláře jen uvést vaše telefonní číslo (SMS e-mail je pak ve formátu +42060212356@sms.cz.o2.com)

■ T-Mobile: je třeba se zdarma zaregistrovat do portálu operátora www.t-zones.cz a zde provést několik nastavení, které jsou 
detailněji popsány na webu města v sekci E-info. Rádi vám s nastavením pomůžeme a poradíme.

■ Vodafone: je potřeba poslat smsku ve tvaru »EMAILZAP vaše-telefonní-číslo« nebo »EMAILZAP vaše-přezdívka« a odeslat 
na číslo 2255. SMS e-mail vám bude obratem potvrzen a má pak tvar např. 777123456@vodafonemail.cz nebo 
petr1234@vodafonemail.cz.

Více informací o službě E-info najdete na www.mesto-bohumin.cz, rubrika E-info, nebo vám rádi s registrací do E-info kdykoliv
(pondělí - pátek) pomůžeme v kanceláři č. 112 (informační technologie), přízemí radnice.

Nejdůležitějším »balíčkem« informací, které lze v E-info obdržet na mobil či e-mail, jsou zprávy o krizové a havarijní situaci ve měs-
tě. Jde o základní informace o odstávkách médií (elektřina, plyn, telekomunikace, voda), výzvy policie, uzavírky silnic a informace 
z radnice. Dosah zpráv je okamžitý, ihned po vyhlášení jakékoliv nenadálé události a v jeden okamžik po území celého města.

Hasičské závody v Záblatí

Dopoledne patřilo mladým
hasičům. Celkem 7 družstev
dětí z Kopytova, Doubravy,
Karviné a domácího Záblatí se
utkalo ve štafetě 4 x 60 m s pl-
něním různých hasičských dis-
ciplín a požárním útoku. Na-
konec se jako nejlepší projevi-
lo družstvo dětí z Kopytova
před druhou Doubravou. 

Na již tradičním »Memoriá-
lu zasloužilého hasiče Aloise
Škuty«, který se letos konal již
popáté, se ve třech kategoriích
(muži, ženy, veteráni - hasiči
nad 35 let) zaregistrovalo cel-
kem 15 soutěžních družstev

včetně kolegů z družebního
Zabłocie v Polsku. Po urput-
ném souboji v kategorii vete-
ránů porazili hosté z Polska
domácí »seniory« o 4 sekundy.
V ženské kategorii muselo druž-
stvo domácích tentokrát přepus-
tit první místo ženám z Ostravy-
Michálkovic a skončilo druhé
před ženami z Havířova. 

V hlavní mužské kategorii,
ztížené prodlouženým doprav-
ním vedením (3 hadice B),
třetí opět jako již několikrát,
skončili domácí muži, na dru-
hém místě »věčně druhý« ko-
lektiv z Doubravy, vítězství si

pak místo loňské Vrbice od-
vezli mužští zástupci Ostravy-
Michálkovic (na snímku druž-
stva žen, mužů a veteránů SDH
Záblatí - archiv). 

Děkujeme všem hasičům 
a divákům, kteří přispěli do
dobrovolné finanční sbírky na
oběti letošních povodní. Vy-
braná částka byla doplněna
částí výtěžku z prodeje občer-
stvení a celkem 2 000 korun
bude zástupci našeho sboru
předáno rodině Boleslava Staň-
ka, velitele jednotky dobrovol-
ných hasičů z obce Vlčice na
Jesenicku, který tragicky zahy-
nul při zásahu své jednotky na
povodních v červnu 2009.

Jiří MISIOŘ, SDH Záblatí

Fotbalové hřiště a přilehlý sportovní areál v Záblatí zaplnili
18. července dobrovolní hasiči. Místní hasičský sbor uspořá-
dal hasičské závody jak pro děti, tak i pro dospělé.

krátce

Na lodích přes 
meandry i v srpnu

Provoz půjčovny lodí ve Sta-
rém Bohumíně je prodloužen 
i na srpen. Půjčovna bude v pro-
vozu každou sobotu a neděli 
v srpnu. Lodě lze půjčit vždy
mezi 8 a 9 hodinou ráno a me-
zi 13 a 14 hodinou odpoledne.
K dispozici je 10 dvoumíst-
ných kánoí, 2 třímístné kánoe
a 1 čtyřmístný raft. Rezervace
lodí se neprovádí, ale doposud
se nestalo, že by nějaký zájem-
ce o půjčení nebyl uspokojen.
Informace získáte na e-mailu
macura.lumir@mubo.cz, tel.
731 130 686, www.mesto-
bohumin.cz/cz/volny-cas/vodacka-
stezka-odra-a-olse/. (lum)

Cizí jazyk v Bobeši
V současné době probíhá

zápis do Školičky angličtiny
pro děti ve věku od 2 do 8 let 
v Centru mladé rodiny Bobeš
pro školní rok 2009/10. Kurz
využívá moderní metodu Total
physical response, kde se děti
učí všemi smysly, tedy jazyk
hlavně prožívat. Výhodou je
malý počet dětí ve skupině.
Výuka probíhá s aktivní účastí
rodičů. Myslíme také na ma-
minky, a proto bude opět v na-
bídce oblíbený konverzační kurz
anglického jazyka pod vede-
ním zkušené lektorky. Úroveň
mírně pokročilí. Výuka probí-
há v příjemném prostředí
CMR Bobeš vždy v pondělky
večer. Info na telefonním čísle
604 388 853. (pek)
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DOMÁCÍ NÁSILÍ - UMÍTE SE BRÁNIT?

ženka. Strážníci podle popisu
zadrželi dva podezřelé pacha-
tele ve věku 24 a 13 let v res-
tauraci Spessart. Byla rovněž
nalezena odhozená peněženka.
Dále na služebnu oznámila ji-
ná starší paní, že byla přepade-
ná o něco dříve na ulici Okruž-
ní. Jednalo se o stejnou dvojici. 

■ V Rychvaldu, v kolonii Vác-
lav, zadržela 10. července hlíd-
ka hledaného 16letého mladí-
ka, který se zde již 3 měsíce
ukrýval na útěku z dětského
diagnostického ústavu.

■ Na základě oznámení stráž-
níci 13. července vyřešili zalo-
žení černé skládky na ul. Čs.
armády. Přestupce zde odložil
starou ledničku. Vše uklidil 
a přestupek byl »ohodnocen«
blokovou pokutou.

■ Při kontrole dvou podez-
řelých mužů strážníci 16. čer-
vence zjistili, že jeden z nich
odcizil v prodejně Koruna
sladkosti.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Ve sklepních prostorech do-
mu na ulici Jana Palacha zjisti-
la hlídka 23. června před půl-
nocí násilné vniknutí do ko-
lárny domu. Zadržela zde po-
dezřelého pachatele ukrytého
ve sklepě. 

■ Večerní hlídka zadržela na
nádraží ČD o den později hle-
danou ženu a předvedla ji na
oddělení Policie ČR.

■ Strážník mimo službu ozná-
mil 1. července večer, že přes
park Petra Bezruče procházejí
dva muži s koly a na nich ve-
zou několik lešeňových trubek
délky 6 metrů. Strážníci muže
zajistili, nebo	 trubky dotyční
odcizili ze stavby.

■ Strážníkům se 6. července
večer podařilo vrátit odcizený
batoh staršímu muži, kterého
okradli čtyři muži. Podle popi-
su strážníci zadrželi jednoho
podezřelého pachatele z Kar-
viné a předali jej Policii ČR.

■ Na náměstí Budoucnosti byla
8. července přepadena starší
paní a byla jí odcizena peně-

Forma násilí - psychická
Pokračujeme v našem seriálu na ožehavé téma

domácího násilí. Občanská poradna, která je o-
tevřena 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: Manželka si našla mi-
lence a vyhrožuje mi vystěhová-
ním z bytu. Bydlíme v městském
bytě, který si vylicitovala manžel-
ka ještě před svatbou. Stále jsem
jen terčem jejího posměchu, že
jsem neschopný a nesamostatný,
i když se o celou domácnost sta-
rám téměř sám. Nevím, jak svou
situaci řešit. 

Řešení: Stal-li se některý 
z manželů nájemcem bytu
před uzavřením manželství,
vznikne oběma manželům spo-
lečný nájem bytu uzavřením
manželství (§ 704 odst. 1 Zá-
kona č. 40/1964 Občanský zá-
koník). Z tohoto důvodu man-

žel nemusí mít obavu, že by jej
manželka mohla nechat vystě-
hovat. Soud by společný ná-
jem bytu zrušil jen z vážných
důvodů (např. domácí násilí
ze strany jednoho z manželů).
Co se týče psychického násilí,
toto je mnohdy velmi nelehké
prokázat. Manžel by měl zku-
sit manželce pohrozit řešením
situace alespoň v přestupko-
vém řízení (§ 49 odst. 1, písm.
a) Zákona č. 200/1990 Sb. 
o přestupcích). V Občanské
poradně Bohumín můžeme 
v této oblasti pomoci. 

Kateřina MATULOVÁ, 
poradkyně OP Bohumín

...od 25. června se neodebírají
otisky prstů pro účely vystavení

cestovního dokladu s biometrickými prvky dětem mladším 12 let?
Doposud platila povinnost uvést v tomto typu pasu otisk dítěte již
od 6 let. Podle nařízení Evropské unie se dětem od 6 do12 let bu-
dou vystavovat pasy bez otisků prstů. (red)

víte ,  že . . .

V červenci mohly děti po celý měsíc studovat pravěk.
Formou kvízů, malování, a čtení se seznamovaly 
s prehistorií Země. Foto: František Krejzek

Městská knihovna připravila pro děti
prázdninový program. V dětském oddělení
se denně budou moci děti formou soutěží,
hádanek, malování, vystřihování a předčítá-
ní z knih seznamovat se středověkem. 

3.8. Tajný výlet do středověku, soutěže, 
čtení z knih o rytířích

4.8. Kreslíme a vyrábíme hrad, výtvarná 
dílnička s pastelkami

5.8. Co víme o rytířích, vědomostní kvíz 
z rytířské doby

6.8. Vyrábíme brnění pro rytíře, výtvarná 
dílnička nejen s nůžkami

7.8. Jak se oblékali hradní páni, výtvarná 
dílnička a vědomostní kvíz

10.8. Každý rytíř měl svůj erb, kreslení erbů,
povídání o heraldice

11.8. Hrad a jeho obyvatelé, vyrábíme leporelo
pro nejmenší

12.8. Šachový turnaj, oblíbená hra nejen 
hradních pánů

13.8. Nakresli dvorního šaška, výtvarná 
dílnička s pastelkami

14.8. Rytířský komiks, kreslení komiksů 
nejen o rytířích.

Po pravěku je to další výlet do hlubokých dě-
jin naší Země. Od 15. srpna bude dětské odděle-
ní uzavřeno. Proběhne zde rekonstrukce, děti se
po prázdninách mohou těšit na nové prostředí.

(red)

V knihovně te� vládne středověk Příspěvek na péči 
se zvyšuje o tisícovku

Od 1. srpna 2009 nabude 
účinnosti novela zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních služ-
bách, která přináší mimo jiné
změny, týkající se příspěvku na
péči. Dojde ke zvýšení pří-
spěvku osobám, které jsou zá-
vislé na pomoci jiné fyzické o-
soby ve stupni IV (úplná závis-
lost) z částky 11 tisíc na 12 tisíc
korun měsíčně. Současně však
vznikají nové povinnosti žada-
teli o příspěvek a pečující oso-
bě. Žadatel o příspěvek na péči
je povinen do 8 dnů ode dne,
kdy nastala rozhodná změna
ve skutečnostech, tuto změnu
úřadu písemně nahlásit, a to 
i v době přerušeného řízení.

Pečující osoba, která posky-
tovala péči osobě a tato zemře-
la, je povinna do 8 dnů ode dne
úmrtí sdělit příslušnému úřadu
tuto skutečnost. Pokud by tak-
to pečující osoba neučinila, do-
pustí se přestupku a lze jí uložit
pokutu do 20 tisíc korun. (vru)
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Náměty z červnových setkání

Šunychl: Hluk z výroby
by měl být menší

Na základě podnětů obča-
nů byla stavebním odborem
provedena prohlídka areálu
firmy Jan Hefner - Progres na
Šunychelské ulici. Občané si
stěžovali na hluk z provozu,
troubení aut a hlasité hovory
zaměstnanců firmy v noč-
ních hodinách. 

Areál firmy se nachází na ú-
zemí určeném územním plá-
nem pro podnikání rušivého
charakteru. Na tomto území
svého času byla provozována
zemědělská výroba, přičemž
původní objekty značně zchát-
raly. V současné době je v are-
álu umístěno středisko kovo-
výroby a CNC obrábění, pro-
dej olejů a maziv a prodej po-
honných hmot. Výroba podlé-
há přísné certifikaci ISO 
a ČSN. 

První stížnost se týkala hluč-
nosti při opravě poškozené,
popraskané betonové podlahy
v hale skladu oleje a maziv.
Jednalo se o jednorázovou zá-
ležitost prováděnou v denních
hodinách. Druhá stížnost se
týkala záblesků vznikajících
při svařování. Jako reakce byla
proto operativně vyrobena pře-
nosná plechová zástěna a svá-
řečské práce jsou prováděny za
touto zástěnou tak, aby neob-
těžovaly okolí. 

Požadavky občanů na sníže-
ní hlučnosti výroby a obsluž-
ných činností byly majitelem
firmy vyřešeny vydáním inter-
ního pokynu, kterým se zaka-
zuje provoz při otevřených
vratech (vyjma expedice ob-
robny 2, skladu olejů a maziv 
a svařovny) a vysypávání špon
do kontejnerů v době od 22 do
6 hodin. Současně je zakázána
zvuková signalizace troubením
všech vozidel. Dojde i k po-
stupnému nahrazování moto-
rových vysokozdvižných vozí-
ků elektrickými. 

Majitel firmy přislíbil účast
na příštím setkání s občany 
v městské části Šunychl, kde
mohou být některé případně
nově vzniklé záležitosti objas-
něny a vysvětleny. 

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

Další výstavba 
cyklotras

V příštím roce město plá-
nuje realizaci cyklostezky
tzv. trasy K, která začíná na
kruhovém objezdu u Billy 
a vede po ulicích Štefániko-
va, Mírová, Šunychelská,
kde naváže na nově budova-
ný most přes dálnici (za mos-
tem již dále nepokračuje). 

Stezka bude vybudována
pro každý směr zvláš	 a v ně-
kterých úsecích budou součás-
tí nové chodníky. Náklady na
realizaci se odhadují na 15 mi-
lionů korun a město předpo-
kládá, že větší část bude uhra-
zena z dotace. Další trasa, kte-
rá se projekčně připravuje, ve-
de od prodejny Albert do Sta-
rého Bohumína. Termín reali-
zace této trasy zatím není sta-
noven. 

Jitka PTOŠKOVÁ,
investiční odbor

Omezení rychlosti
Pro zlepšení bezpečnosti

na křižovatce u Chlebíka po-
žádalo město Dopravní in-
spektorát o omezení rych-
losti na 30 kilometrů ve smě-
ru od Nové Vsi. 

V případě schválení Do-
pravním inspektorátem Poli-
cie ČR provede označení sprá-
va silnic Karviná. V okolí zr-
cadla na této křižovatce byl
proveden částečný ořez větví,
radikálnější zásah byl odložen
na dobu vegetačního klidu.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního 

prostředí a služeb

Vrbice: Oprava cesty
a ořez stromu

Oprava Panelové ulice ve
Vrbici je zařazena do návrhu
plánu oprav na rok 2010, o její
realizaci rozhodne rada města
na jaře příštího roku. 

Na žádost občanů byl pro-
veden ořez větve u brány
hřbitova

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního 

prostředí a služeb

Pudlov: Jízdní řád, 
úklid a špatné chování

Jízdní řád autobusové lin-
ky Bohumín - Ostrava bude o-
tištěn v prosinci v městských
novinách Oko (s účinností no-
vého grafikonu). 

Úklid chodníku na ulici
Čs. armády je zajištěn veřejně
prospěšnými pracovníky mini-
málně jedenkrát týdně.

Chování obsluhy při svozu
komunálního odpadu řešili
pracovníci BM servisu přímo
se stěžovatelem.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního 

prostředí a služeb

Starý mlýn bude 
demolován

Neutěšený stav objektu
č.p. 102 na ulici Sokolovské
ve Starém Bohumíně v těsné
blízkosti Bajcůvky je nejen

všem místním obyvatelům
dobře znám. 

Vzhledem k tomu, že vlast-
níkem objektu je firma, která
skončila v likvidaci, nelze bo-
hužel zákonnými prostředky
majitele přinutit, aby objekt
zabezpečil či zajistil jeho de-
molici. S ohledem na havarijní
stav objektu nařídí stavební ú-
řad do konce roku odstranění
stavby prostřednictvím odborné
stavební firmy. Náklady pone-
se město Bohumín a následně
je bude na vlastníkovi vymáhat. 

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

Skřečoň: Kanalizace
U Borku - napojení
na čistírnu

V ulici U Borku se nachází
stávající kanalizace, která je
v současné době zaústěna do
vodoteče. Připravovaný pro-
jekt počítá s přepojením této
kanalizace až na čistírnu od-
padních vod. 

Po realizaci akce bude mož-
né napojit domy v ulici U Bor-
ku do stávající kanalizace bez
předčištění. Příprava projektu
je však nyní pozastavena z dů-
vodu nesouhlasu některých
vlastníků s uložením kanaliza-
ce do jejich pozemků.

Jitka PTOŠKOVÁ, 
investiční odbor

Na červnových setkáních vedení radnice s občany v měst-
ských částech zazněla celá řada podnětů a připomínek. Mno-
hé z nich již byly vyřešeny - o těch informujeme na této dvou-
straně. O zbývajících budeme postupně informovat v Oku,
jakmile dojde k jejich vyřešení.

Vlastníkem starého mlýna je firma, která skončila v likvidaci, náklady
na odstranění ruiny tedy ponese město. Foto: archiv města
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s občany v městských částech
Záblatí: Dopravní
značky a odvoz odpadu

Po posouzení umístění do-
pravní značky Zákaz vjezdu
nákladních vozidel před kři-
žovatkou U Špice bylo kon-
statováno, že značka je umís-
těna vhodně. Je dostatečně vi-
ditelná ze všech směrů jízdy.

Na přání občanů byl nain-
stalován retardér na ulici
Budovatelské mezi restaurací
Partyzán a ulicí Tovární.

Také další dopravní zařízení,
zrcadlo na výjezdu z ulice Na
Úvoze na Anenskou, již bylo
osazeno.

Společnost BM servis byla
upozorněna na to, aby velko-
kapacitní kontejnery při vy-
vážení byly vždy přikryté
a nedocházelo k vypadávání
odpadků. 

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního 

prostředí a služeb

Ulice Čs. armády -
nové dopravní značky

Koncem července bylo na
křižovatce u bývalé Rybeny
instalováno Ředitelstvím sil-
nic a dálnic nové dopravní
značení, které navádí objízd-
nou trasou nákladní vozidla,
jejichž celková výška je NIŽ-
ŠÍ než 3,5 m, směrem na uli-
ci Drátovenskou. 

Tímto neobvyklým doprav-
ním značením se snaží město
Bohumín vyjít vstříc občanům
bydlícím na ulici Čs. armády 
a zmírnit počet nákladních vo-
zidel projíždějících po této ko-
munikaci. Komunikace Čs. ar-
mády je totiž jediným příjez-
dem do bohumínských podni-
ků od Ostravy a využívají ji i ta
nákladní vozidla, která by pro-
jela »myší dírou«. Právě proto
byla realizována varianta, kte-
rá říká řidiči nákladního auta,
které je nižší než 3,5 metru: na
Čs. armády nesmíš, musíš jet
po objíž�ce přes "myší díru".
Jedná se o raritu, ale v součas-
né době nelze nijak jinak
zmenšit provoz nákladních vo-
zidel na této ulici. Provoz zde
ustane až po rekonstrukci
»myší díry« na úrovňový že-

lezniční pře-
jezd, kdy bude
veškerá nákladní doprava od
Ostravy svedena na tuto ko-
munikaci (Drátovenská). 

Nad dodržováním nového
značení bude dohlížet městská
policie, která bude muset nau-
čit řidiče toto značení dodržo-
vat. 

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

Starý Bohumín: 
údržba zeleně, 
chodníky, lavičky...

Požadavky na úpravu zele-
ně (kosení a ořezy větví) podél
plotu bývalého zahradnictví
byly provedeny, čistotu v okolí
tenisových kurtů včetně dět-
ského koutku zajiš	ují veřejně
prospěšní pracovníci.

Na mostku u bývalého mlý-
na bylo opraveno a natřeno
zábradlí.

Na ulici Petra Cingra byly
nainstalovány směrové sloup-
ky a provedeno dosypání kraj-
nic struskou, pro zlepšení vý-
hledu při výjezdu na ulici Os-
travskou byly ořezány keře,
které výhledu bránily.

Chodník 
u výstupní za-

stávky u nemocnice, kde po
deštích bývají louže, byl pře-
dlážděn. 

Na náměstí Svobody je nyní
o jednu lavičku více a v srpnu
bude proveden nátěr všech
laviček.

Stanoviště separačních ná-
dob bude z náměstí přesunu-
to do jiného místa po dokon-
čení stavebních činností v této
lokalitě (po propojení na starý
most).

Radnice požádala správce
toku Bajcůvka, jímž je ŽDB
GROUP a. s., aby provedl vy-
čistění potoka a likvidaci
křídlatky v jeho okolí.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru životního 

prostředí a služeb

Lavička na břehu 
Odry nebude

Povodí Odry, s. p., na zá-
kladě písemné žádosti města
Bohumína vyjádřilo nesou-
hlas s umístěním posezení ve
formě salaše (lavička se stříš-
kou) na břehu Odry poblíž
stávajícího limnigrafu. 

Správce toku to odůvodňuje
zákonem o vodách, který zaka-
zuje umís	ovat v aktivní zóně
záplavového území jakékoliv
stavby. Město se pokusí pose-
zení vyřešit v rámci projekto-
vání nástupních schůdků pro
vodáky.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Pošta s novou 
pracovní dobou

Na žádost občanů budou
stanoveny zkušebně na ob-
dobí tří měsíců od 1. září no-
vé otvírací hodiny na poště
ve Starém Bohumíně.

Pokud se daná úprava proje-
ví jako akceptovatelná ze stra-
ny zákazníků České pošty, s. p.
a interních zájmů a provoz-
ních potřeb České pošty, s. p.,
bude tato změna trvalá. 

Původní otevírací hodiny:
po - pá 8 - 9 a 13 -15 hodin.
Nově stanovené otevírací

hodiny:
po - pá 8 - 9 a 14 -16 hodin.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

aktuálně

Nové dopravní značení navádí řidiče přijíždějící obchvatem (od D47) ke křižovatce ulic Ostravská a Čs. armády
na objezd »myší dírou«. Foto: Pavel Vavrečka
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Kopytov, poválečný chráněnec Čáslavi
Obnovené kontakty mezi

Čáslaví a Kopytovem, o kte-
rých jsou čtenáři Oka pravi-
delně informováni, měly své
pokračování. 1. července by-
la v Městském muzeu v Čá-
slavi zahájena výstava s ná-
zvem »Kopytov - chráněnec
Čáslavi«.

Pracovníkům Městského mu-
zea v Čáslavi se podařilo shro-
máždit řadu dokumentů z let
1945 až 1948, kdy město Čá-
slav pomáhalo válkou poško-
zenému Kopytovu. Pomoc by-
la finanční i materiální - v Čá-
slavi byla uspořádána sbírka 
a obyvatelé Čáslavi poskytli
Kopytovu jak peníze, tak uži-
tečné předměty do domácnos-
ti nebo hračky pro děti. Do
Kopytova byl zaslán i výtěžek 
ze Staročeské pouti, pořádané
v Čáslavi v roce 1946.

Na výstavě je promítán i pů-
sobivý dokument vytvořený Ji-
řím Spáčilem, ve kterém o svých
vzpomínkách vypráví Marta
Rylová ze Šunychlu. Paní Ry-
lová se narodila v Kopytově,
prožila tam své dětství a jako

malé děvčátko se zúčastnila
cesty do Čáslavi s divadelním
představením »Broučci«, kte-
ré v té době připravil dětský
divadelní soubor.

Hlavní organizátorkou a du-
ší výstavy je Drahomíra Nová-

ková. Výstava se koná pod pat-
ronací města Čáslav a jejího
zahájení se zúčastnil i místos-
tarosta Čáslavi Jaromír Strnad
a ředitelka Městského muzea
Soňa Dedíková. Na vernisáž
výstavy pozvali pořadatelé 

i své přátele - členy Sdružení
hasičů Čech a Moravy a Slez-
ska a Sboru dobrovolných ha-
sičů z Kopytova. 

Všem pozvaným hostům
(bylo nás z Kopytova a Šuny-
chlu devět) se dostalo skvělé-
ho přivítání s pohoštěním. Na
výstavě jsme si prohlédli vy-
stavené předměty, dokumenty
a staré fotografie, ve kterých
jsme hledali známá jména a tvá-
ře. Pracovnicím Muzea jsme
předali drobné upomínkové
dárky z Bohumína, které vě-
noval Městský úřad v Bohu-
míně, paní Mlynkecová věno-
vala Městské knihovně v Čá-
slavi knihu Tomáše Mlynkece
s autorským věnováním.

Pokud někdo z čtenářů
OKA bude mít cestu do Čech
a pojede v blízkosti Čáslavi,
doporučuji se tam zastavit,
prohlédnout si toto malebné
městečko a jeho pamětihod-
nosti a podívat se i na výstavu
- bude trvat až do 13. září.

Marta BOČKOVÁ, předsedkyně
komise pro městskou část 

Šunychl a Kopytov

Devítičlenná delegace Kopytovských na návštěvě v Čáslavi pod historickým
plakátem Staročeské pouti z roku 1946, jejíž výtěžek byl tehdy zaslán
válkou poškozenému Kopytovu. Foto: archiv SDH Kopytov

Vždy jsem si myslela, že
bych tuto situaci zvládla a vě-
děla co mám dělat. Ale člověk
míní... I když mám auto i kolo,
utíkala jsem k onomu místu
pěšky. Už z dálky byl cítit zá-
pach hořících plastů. Znám
čísla hasičů i policie, ale v té
chvíli jsem tápala. Hasiči při-
jeli za velice krátkou dobu do
10 minut. Všichni jsme stáli
na chodníku a čekali, co se bu-
de dít dál. Hlavní pro mě bylo,
že se dcera vzbudila a všichni
tři jsou živí a zdraví.

Až v dopoledních hodinách
jsme se mohli podívat na zká-
zu, kterou natropil požár, kte-
rý vznikl zkratem lednice. Ne-
uvěřitelná tma v hospůdce,
kterou jsme týden před tím 
s manželem vymalovali a oblo-

žili dřevem. V té chvíli jsme si
nedovedli představit, co bude
dál. V mysli se mísila zlost, lí-
tost i síla jít dál.

A jak se zpívá v jedné písni
»pár přátel stačí mít«, už od-
poledne přišli
a začali pomá-
hat s vyklízením
napáchaných škod. Za neuvěři-
telně krátkou dobu třech týdnů
pomohli hospůdku vzkřísit 
a obléct do nového kabátu.

Rádi bychom jim ještě jed-
nou touto cestou poděkovali
za to, co dokázali, a vždy jim
budeme vděčni za to, co pro
nás udělali .

Děkuji mému bratrovi Bori-
si Sittkovi, majiteli firmy Dře-
vostavby Sittek, jeho zaměst-
nancům a jeho dodavatelským

firmám, které dodaly potřebný
materiál včas. Karlovi a Míši
Szotkovým z firmy SK plast-
dveře pro každého, pánům
Františkovi Charwotovi, Jar-
kovi Dyduchovi, Vít'ovi Polá-
kovi, Tondovi Pecháčkovi, Pet-
ru Šalagovi, Martinu Hanzlí-
kovi, Milanovi Randuchovi,
Jarkovi Kubinskému, Jakubovi
Sittkovi, Josefu Rylovi, Lád'o-

vi Krnáčovi,
Kamilovi Dzi-
ubovi, Karlovi

Dudovi, Oldovi Poláchovi,
Slamákovi a Kornymu, kteří 
obětavě pomáhali při všech
potřebných pracích, jak demo-
ličních, vyklízecích, tak zed-
nických. Olinovi Střádalovi za
nástřik radiátorů. Dále děkuji
firmě Miloš Salajka - part'á-
kům Milošovi a Ivošovi, kteří
se postarali o elektroinstalační
práce v celé hospůdce ve velice
krátké době a výborné kvalitě.
Také děkuji našim maminkám

Slávce a Máši, které po boku
našich kamarádek Dagmarky
Pecháčkové, Ivany Sittkové,
Renáty Hanzlíkové, Martiny
Karáskové a Ani Ogrocké ne-
ustále smýčily, umývaly, natí-
raly a zase umývaly. Míši Szot-
kové děkuji za fotodokumen-
taci. Zároveň děkuji všem,
kteří přispěli finančními část-
kami.

Vřelé díky vám všem.
Manželé DURČÁKOVI 

a jejich Hospůdka U Dady 
na růžku

Poděkování všem přátelům, kteří pomohli
Kolem třetí ráno 11. května mě probudil telefon. Dcera,

která byla v té době v šestém měsíci těhotenstvími, volala, že
neví co se děje, ale že mají v bytě spoustu dýmu a nejspíš po-
chází z naší hospody, která se nachází pod ním.

píšete nám
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Příznivci hasičského sportu
a dobré zábavy jsou 1. srpna
od 12 hodin zváni na fotbalo-
vé hřiště ve Vrbici, kde pro-
běhne 7. ročník soutěže hasi-
čů O putovní pohár rady měs-
ta Bohumína a zároveň 10.
kolo Moravskoslezské ligy, 
v níž je družstvo z Vrbice na
předních příčkách tabulky. 

Soutěže ve Vrbici se každo-
ročně zúčastňuje padesátka
nejlepších družstev z celého
Moravskoslezského kraje. O a-
traktivitě soutěže svědčí také
každoroční vysoké hodnocení
kvality soutěže zúčastněnými
družstvy. SDH Vrbice zve ne-
jen všechny hasičské sbory 
z Bohumína a okolí, ale i divá-
ky, aby se přišli pobavit pěkný-
mi sportovními okamžiky a po-
té na tradiční zábavě s hudbou
a bohatým občerstvením.

Text a foto: Martin RAJSKI

Soutěž O putovní pohár rady města
Ačkoliv jsou prázdniny 

v plném běhu, přinášíme in-
formace o školním roku
2009/2010. Zahájení školní-
ho roku bude v úterý 1. září
2009, pololetní vysvědčení
dostanou děti ve čtvrtek 28.
ledna a školní rok skončí ve
středu 30. června 2010.

Přibudou podzimní prázdni-
ny, sice jen dvoudenní, ale ve
spojení se státním svátkem
vzniku Československa a ví-
kendem to bude pět dnů. Pod-
zimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 29. a pátek 30. října
2009. 

Další odpočinek od školních
povinností čeká děti o vánoč-
ních prázdninách. Začnou ve
středu 23. prosince a skončí 
v pátek 1. ledna 2010. Vyučo-
vání po nich začne v pondělí
4. ledna.

Po vysvědčení bude jeden
den pololetních prázdnin 29.
ledna 2010. Poměrně brzy le-
tos nastanou pro školáky jarní
prázdniny. Budou zasahovat
do konce zimy. Možná od 1. do
7. března ještě stihnete hez-
kou »lyžovačku«.

O měsíc později, 1. a 2. dub-
na 2010 (je to čtvrtek a pátek),
budou prázdniny velikonoční,
včetně Velikonočního pondělí
to bude zase pět dnů.

Příští letní - velké prázdniny
začnou ve čtvrtek 1. července 
a potrvají do 31. srpna 2010.       

Pavla SKOKANOVÁ, 
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

Organizace příštího
školního roku

Škola ve Skřečoni 
s novou fasádou

Původní budova skřečoňské
školy dostane během prázdnin
novou fasádu. Sjednotí se tak
barevnost s přístavbou, která
již prošla opravou v minulých
letech. Celá škola bude po do-
končení v odstínech zeleně,
která již nyní zdobí vstupní
objekt školy. Do částky 650 ti-
síc korun se vejde také nový
sokl budovy, který základy bu-
dovy odizoluje od vlhkosti.

(red)Foto: Pavla Skokanová

krátce

Na internetových stránkách města
Bohumína www.mesto-bohumin.cz by-
la před několika lety zřízena rubrika vi-
deoarchiv, kde je možno sledovat video-
pořady odvysílané na Televizním infor-
mačním kanále (T.I.K.).

Sekce s videi je rozdělena do několika ka-
tegorií. Mezi hlavní patří záznamy ze zase-
dání zastupitelstva města Bohumína, aktu-
ality, dění ve městě, kultura, sport. Celkem
je ve videoarchivu více než 650 reportáží 
a pořadů. K prohlížení těchto informací sta-
čí pouze počítač s internetovým připojením
a běžný prohlížeč internetových stránek.

V současné době je nejvíce navštěvova-
nou a rozšiřovanou sekcí týdenní obrazo-
vé zpravodajství TIKu. Návštěvník zde
každý týden nalezne nové zpravodajství 
o dění ve městě a jeho okolí. Novinkou to-
hoto roku je také příprava a vložení jedno-
tlivých reportáží z vysílání. Vyhovujeme
tak přání diváků, které zajímají pouze vy-
brané reportáže. Jsou vloženy do odpoví-
dajících tématických sekcí.

Naší snahou je, aby se vysílání objevilo na
internetových stránkách městského úřadu
Bohumín do tří dnů od zveřejnění na info-
kanálu TIKu bohumínské kabelové televize
a internetovém vysílání společnosti PODA.

Historicky nejstarší reportáží videoar-
chivu je záznam z Léto-kruhů z roku 2001.
Za pozornost stojí i historická reportáž ze
zastupitelstev města z let 1998 až 2002.

Ve videoarchivu lze vyhledávat podle
názvu, popisu a kategorií. Sekce obsahuje
několik informačních videí z oblasti bez-
pečnosti a podnikání a prezentace firem,
služeb a podnikání. Dále jsou zde umístě-
ny prezentace města, jeho městských částí
a historie Bohumína.

V budoucnu plánujeme rozvoj videoar-
chivu cestou nových kategorií a přidáním
podrobných textových anotací k jednotli-
vým reportážím. Michal KOLOVRAT

Videoarchiv na webových stránkách města
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píšete nám

»Složením slibu doživotního
zachovávání pravidel Kongrega-
ce sester Služebnic Panny Marie,
jejichž hlavním posláním je obě-
tavá služba všem lidem potřebují-
cím pomoc, sestra Marie Klára
definitivně potvrdila své původní
rozhodnutí stát se plnohodnotnou
členkou této Kongregace. První,
takzvané dočasné sliby, složila 
v roce 2003. Te
 celý proces při-
jetí do Kongregace zakončila sliby
věčnými,« uvedl Jan František
Teister, předseda občanského
sdružení Přátel bohumínské
historie, které se věnuje dění
ve Starém Bohumíně. 

Sestry Služebnice Nepo-
skvrněného početí Panny Ma-
rie ve Starém Bohumíně půso-
bí od roku 1971. Právě tehdy,
aby odvrátili stále zvětšující se
hrozbu nuceného přestěhová-
ní do Internačního tábora pro
řeholnice v Bílé Vodě, opustily
Nový Bohumín, kde se od ro-
ku 1934 věnovaly péči o pře-

stárlé a nemocné. V České re-
publice působí v současné do-
bě sestry »Služebničky« půvo-
dem nejenom z Čech, ale také
Polska a Slovenska, mimo Sta-
rý Bohumín pouze v Ludgeřo-
vicích.

Lukáš KANIA, 
Jan František TEISTER

Sestra Marie Klára složila věčné sliby

Oprava kostelních varhan 
Ve farním kostele Narození Panny Marie ve Starém Bohu-

míně se během července pustili do generální opravy varhan.
Na obnově královského hudebního nástroje, který v roce
1899 vyrobila firma Rieger - Kloss z Krnova, stráví dva reno-
movaní varhanáři přibližně jeden měsíc.

Oprava nástroje, který ne-
slouží pouze k doprovázení
náboženských obřadů, bude
stát 250 tisíc korun. Větší část
hradí římskokatolická farnost,
která se s žádostí o pomoc ob-
rátila i na širokou veřejnost.
»Částka za opravu našich var-

han není zrovna malá, a proto
jsme velice rádi, že farnosti fi-
nančně vypomohlo město Bohu-
mín účelovou dotací ze svého roz-
počtu ve výši 100 tisíc korun.
Zbylou část hodláme pokrýt přís-
pěvky od našich farníků, případně
i sponzorů. Zatím jsme zaregistro-

vali jednoho sponzora, který nám
přispěl částkou 15 tisíc korun,«
uvedl za starobohumínskou
farnost Jan Malchar.

Případní zájemci, kteří by
chtěli přispět na opravu staro-
bohumínských varhan, tak
mohou učinit po každé mši
svaté přímo ve starobohumín-
ském kostele nebo po telefo-
nické domluvě na čísle 596
013 015 na faře ve Starém Bo-
humíně, ulice Farská 301.

Lukáš KANIA

Kongregace sester Služebnic Panny Marie bez poskvrny po-
čaté, která působí ve Starém Bohumíně, má za sebou velkou
slávu. Ve starobohumínském farním kostele Narození Panny
Marie složila takzvané věčné sliby sestra Marie Klára. Stalo se
tak za přítomnosti biskupa Františka Václava Lobkowicze. 
V historii starobohumínského farního kostela se sestra Marie
Klára stala vůbec první, která zde obdržela »odznak« dočasné-
ho i trvalého zasvěcení.

Foto: Lukáš Kania

Poctivá nálezkyně vrátila peníze i doklady
Nakupovala jsme 25. června v Kauflandu a později jsem zjistila, že mi chybí peněženka s penězi

i doklady. V supermarketu nikdo nic neodevzdal, na to jsem se ptala nejdříve. Večer mi volala
paní, že mé doklady i s peněženkou má u sebe. Po domluvě jsem za ní zajela a ta poctivá nálezkyně,
o které ani nevím, jak se jmenuje, mi vše vrátila. Ráda bych jí moc poděkovala za to, jak se 
zachovala. Julie LUTEROVÁ

Děkuji za vzpomínku
na mého otce

Není to zcela standardní,
ale považuji za nutné vám 
z celého srdce jménem svým
i ostatních členů zarmouce-
né rodiny poděkovat za uve-
řejnění článku »Běháš jako
zabržděný pohřební vůz, ty
gumo…« v městských novi-
nách vydaných 2.7.2009. 

Především bych chtěl podě-
kovat panu Otu Pawlasovi, kte-
rý svým článkem chtěl, a já pev-
ně věřím, že se mu to podařilo,
připomenout bohumínské ve-
řejnosti člověka, který skoro
celý život pro město Bohumín
žil a věnoval mu celé své srdce.
Věřte mi, že uveřejněný člá-
nek mně v těchto velmi kritic-
kých dnech alespoň trochu za-
hřál na srdíčku a znovu připo-
menul, jaký byl můj otec člo-
věk. Poděkování patří samo-
zřejmě všem, kteří se poslední-
ho rozloučení s mým otcem 12.
června 2009 osobně zúčastnili.
Děkuji moc, Oto Pawlasi, Ol-
do Témo, Karle Franku, Lá�o
Nogo, děkuji i všem ostatním,
kteří jste mého otce znali, kte-
ří jste s ním dlouhé roky pra-
covali v bohumínských žele-
zárnách a drátovnách, nebo 
s ním nespočetně krát brázdili
fotbalové hřiště…

Děkuji vám všem za to, že
jste byli, a že jste z mého otce
udělali takového člověka, ja-
kým se stal. 

Petr DRESSLER

Omezení lékařské 
návštěvní služby

Moravskoslezský kraj ozna-
muje omezení návštěvní služby
v domácnostech občanů v rám-
ci lékařské služby první pomo-
ci na Karvinsku s platností od
1. srpna 2009. O víkendech zů-
stává návštěvní služba zacho-
vána. Občané se zdravotními
problémy, kteří se nebudou mo-
ci dostavit ve všedních dnech
do ordinace pohotovostní služ-
by v době od 17 do 22 hodin,
mohou svůj zdravotní stav v té-
to době konzultovat telefonic-
ky s lékařem služby první po-
moci na telefonním čísle 596
383 648 v Karviné a na čísle
596 583 463 v Orlové. (vlč)
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V Bohumíně se vaří poctivý rockový

Grog - to je nejen čaj s ru-
mem a citrónem, ale v Bohu-
míně také poctivá rocková
muzika. Kapela Grog se ve
městě stala legendou a pravi-
delně se ke svým poslucha-
čům vrací už 15 let. V letoš-
ním roce obdržela skupina
Grog ocenění v anketě
Osobnost roku. Při příleži-
tosti 15. výročí založení po-
křtí v srpnu své nejnovější al-
bum Visalaje. O minulosti,
přítomnosti i budoucnosti
Grogu si povídáme s Marti-
nem Sitkem, hudebníkem 
a v současnosti vůdčím čle-
nem kapely. 

Kapela Grog funguje patnáctým
rokem. Na svém kontě má desítky
koncertů a čtyři autorská alba.
Jak to ale vlastně všechno začalo?

Na počátku byla myšlenka
pokusit se obnovit bigbítové
tancovačky, které počátkem
devadesátých let úplně vymi-
zely a převálcovaly je diskoté-
ky. Základy kapely Grog polo-
žili v dubnu 1994 basový kyta-
rista Bohdan Adamčík a zpí-
vající kytarista Roman Polac-
zek, kteří původně působili 
v rychvaldské skupině Capi-
tol. Pak jsem z bohumínské
kapely Radiator přišel já a po-
sléze bubeník Martin Valuštík,
společně s bratrem Janem, kte-
rý nám dělal zvukaře. První vy-
stoupení jsme absolvovali už 
v srpnu 1994, při Srpnové noci. 

Které další okamžiky patřily 
k důležitým mezníkům kapely?

V roce 1999 jsme natočili
vůbec první videoklip, věno-
vali jsme jej písničce Roky
jdou. Ve stejném roce jsme 
v anketě Český slavík obsadili
69., o rok později 62. a v roce
2003 dokonce 34. příčku. Vy-
stupovali jsme i za hranicemi,
v polské Wodzisławi. Čtyři ro-
ky jsme v Záblatí pořádali roc-
kový festival regionálních sku-
pin Grogfest a v Bohumíně
tak bylo k vidění to nejlepší,
co v té době nabízela regionál-

ní hudební scéna. Zajímavých
momentů v historii Grogu je
spousta. 

O vystoupení Grogu byl čím dál
tím větší zájem. Na vašem webu
www.grog.cz se můžeme dočíst,
že koncertů přibývalo a hudebníci
se ocitli v maximálním nasazení…

Tempo bylo
opravdu velmi
vysoké, koncer-
tů přibývalo a v průběhu let se
to projevilo i na sestavě kapely.
V roce 1995 se ujal postu zpěvá-
ka v té době již v regionu po-
měrně známý zpěvák Dalibor
Halamíček alias Panther. Mar-
tina Valuštíka posléze vystřídal
bubeník Roman Horníček. V ro-
ce 1998 se ujal role dvorního
zvukaře Ivan Cihlář a tak dále. 

Kdy se k vám přidala výrazná
tvář kapely Lucie Roubíčková,
která zbořila mýtus, že Grog 
je ryze mužskou záležitostí? 

Bylo to v roce 1999. Lucii
jsme původně přibrali jako
sboristku, ale zakrátko se vy-
pracovala na sólovou zpěvač-
ku, která společně s Daliborem
vytvořila silnou pěveckou dvo-
jici. Lucie, stejně jako Dalibor
Halamíček, se po několika le-
tech vydala na zkušenou do za-
hraničí. Rok s námi zpíval Pa-
vel Valášek. Dalibor se ke Gro-
gu posléze vrátil, avšak došlo 
k dalším změnám v kapele. V ro-
ce 2006 opustil kapelu ze zdra-
votních důvodů jeden ze zaklá-

dajících členů, Bohdan Adam-
čík. Následoval jej i Roman
Polaczek. Grog měl za sebou
mimořádně úspěšnou éru. 

Z výčtu je patrné, že rockový
Grog měla možnost ochutnat 
řada hudebníků. Nakonec jste 
v kapele zůstali jen tři a přesto 

se vám podařilo
vrátit se ke
svému publiku

v plné síle. Bylo to obtížné? 
Kapelu dnes kromě mě tvoří

bubeník Roman Malvin Hor-
níček a zpěvák Dalibor Pant-
her Halamíček. V této sestavě
jsme se po delší přestávce vrá-
tili k práci na novém albu, a-
bychom před dvěma lety vyda-
li singl se skladbou Ego a Zna-
mení váhy. Dali jsme si záležet
na moderním zvuku, hutných
kytarových riffech a výrazných
refrénech. Singl se stal před-
zvěstí alba Visalaje, které spat-
řilo světlo světa vloni v listo-
padu. Snažili jsme se udělat
maximum tak, aby se na albu
objevilo to nejlepší, co jsme
kdy natočili. Na konečné po-
době nahrávek se nesmazatel-
ně podepsali přizvaní hosté -
kytarista Andonis Civopulos,
basový kytarista Jan Valuštík,
houslista Libor Sitek i zpěvač-
ky Veronika Piperková a Vero-
nika Horníčková. Na živých
koncertech s námi hrají kyta-
rista Miroslav Satora, kláve-
sista Jakub Šimeček a basový
kytarista Rostislav Koky. 

Zmiňovali jsme se o Červencové
a Srpnové noci, neboli o open-air
koncertech, které neodmyslitelně
patři k letním prázdninám 
v Bohumíně. Uskuteční se i letos? 

Ano, Červencová noc pro-
běhla 25. července a Srpnová
se uskuteční 29. srpna v areá-
lu sokolovny Záblatí, kde se
pravidelně rok co rok schází-
me a tímto samozřejmě všech-
ny opět zveme. Společně si
tam připomeneme patnáctile-
tou éru kapely a zahrajeme
největší pecky, včetně songů 
z nejnovějšího alba. Vyvrcho-
lením oslav našeho výročí bu-
de mimořádné vystoupení v so-
botu 15. srpna, kdy se objeví-
me na Pivních slavnostech 
agentury K3 v parku Petra
Bezruče. Na pódiu by se měli
objevit i bývalí členové kapely.
Proběhne tady oficiální křest
alba Visalaje. Už se moc těší-
me a srdečně všechny zveme.

Kapela Grog se k posluchačům
vrací už 15 let, budete 
pokračovat i nadále?

Jak se zpívá v písničce, která
naše nejnovější album uzavírá
- nejsme na kolenou. Jedeme
dál a chceme jet ještě pěkně
dlouho. Tak dlouho, dokud to
nás i naše posluchače bude 
bavit. 

Rozhovor připravil Lukáš KANIA,
foto archiv kapely Grog,

www.grog.cz

Kapela Grog v roce 2009

výročí

GROG už 15 letuž 15 let
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Školní mládež prožívá své zasloužené dny volna
různým způsobem. Spolu se zástupci odboru školství,
kultury a sportu městského úřadu jsem navštívil 14.
července první běh letního dětského tábora na turis-
tické základně našeho Domu dětí a mládeže v Návsí 
u Jablunkova.

Jeho náplní se letos stala celotáborová hra s názvem
»Piráti z Karibiku«. A program byl opravdu pestrý. Jed-
notlivé posádky (oddíly) spolu zápolí v různých soutě-
žích o zla	áky, protože na závěr tábora se bude hledat
»zlatý poklad«. Hodnotí se pořádek v kajutách (tj. ve
stanech a na pokojích), jsou organizovány vycházky
včetně celodenního výšlapu na Ropičku, zajímavé hry,
karaoke, táboráky… Při nástupu jsme byli překvapeni
»pirátským ustrojením« nejen dětí, ale i dospělých ve-
doucích, které si sami zhotovili, včetně oddílových vla-
jek. Zazněla táborová znělka, veršované pokřiky oddílů 
a všichni s elánem zpívali táborovou hymnu. Celková 
atmosféra nás příjemně naladila.

Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organiza-
ce, o letních prázdninách připravil dva příměstské tábory
se sportovní náplní a hrami na PC pro více jak 50 dětí 
a dva běhy na základně v Návsí pro více jak 100 dětí. Za-
městnancům i vedoucím patří dík za pečlivou přípravu
nejen jejich pestré náplně, ale i za citlivý přístup k dětem.

Zdeněk VESELÝ, zastupitel města

Letní prázdniny v táboře - to je paráda

Pro torzo kanónu si zajeli až do Francie
Náplní prvního běhu tábora Domu dětí a mládeže na turistické základně v Návsí 
u Jablunkova byla celotáborová hra »Piráti z Karibiku«. Foto: Pavla Skokanová

Kdo by neznal atlantický val, který Němci stavěli jako hráz proti
vylodění spojeneckých vojsk na území Evropy. Betonové pevnosti
se nacházejí i na nádherných plážích Francie. Některé takovéto
objekty byly vyzbrojeny kanóny ukořistěnými z naší země. 

Předseda Pavel Bílek přebírá darovací listinu z rukou starosty Plouhinec
Adriena Le Formal. Foto: archiv Klubu vojenské historie Bohumín 

Torzo kanónu čeká rekonstrukce.

Ani přes mohutnou výzbroj 
a strategické umístění nezabrá-
nili Němci vylodění spojenec-
kých vojsk v den »D«. V dal-
ších letech byli tito němí beto-
noví svědci urputných bojů po-
necháni smutnému osudu, de-
vastaci a zapomnění. 

Nedaleko nádherné obce Plou-
hinec se nalézá jeden z těchto
objektů, který byl vyzbrojen
právě československým kanó-
nem. Za podpory a spolupráce
francouzských partnerů a mno-
ha našich fandů a přátel se po-
dařila jedna zcela výjimečná ak-

ce. A to přesun části, dnes už 
ojedinělé vojenské techniky, do
prostor bohumínského objektu
MO-S 5. Na této unikátní akci
se podílela řada lidí, kterým by-
chom rádi vyjádřili svůj dík. 
Jsme si vědomi, že ne každého
zde vyjmenujeme, tak alespoň
některé z nich. 

Pan Pierre Francois Scotto se
zapojil do této akce od počátku.
Paní Lucie Čevelová pomohla
svou znalostí francouzštiny k to-
mu, že mohla být aktivně vede-
na konverzace mezi Klubem vo-
jenské historie Bohumín a vede-
ním obce Plouhinec. Zejména 
s Adrienem Le Formal, staros-
tou obce Plouhinec, bez jehož
pomoci by nebyla celá akce ús-
pěšná. Náš dík patří i panu Ja-
kubu Rakusovi, který začal pře-
voz torza kanónu organizovat.
Nutno vysoce ocenit pomoc fir-
my Stelmar, s. r. o., která zabez-
pečila dovoz a celou logistickou
část operace, a také výkon obou

řidičů Rudolfa Sivka a Vla-
dimíra Konečného, kteří zvládli
celý převoz na výbornou. 

Po náročné rekonstrukci a pro-
vedení nezbytných restaurátor-
ských opatřeních bude tento u-
nikát vystaven v pravé střelec-
ké místnosti pěchotního srubu
MO-S 5 "Na trati". 

A co říct o francouzské obci
Plouhinec? Je to sympatická o-

bec, ležící na zalesněných moř-
ských březích. V blízkosti je pí-
sečná pláž a větší množství vel-
mi dobře vybavených kempů.
Půvabné místo je jako stvořené
pro individuální i rodinnou do-
volenou lidí, kteří chtějí poznat
francouzské pobřeží trochu ne-
tradičně. Více na stránkách ob-
ce www.plouhinec.com.

Martin HEJDA
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Bělopásek topolový (Limenitis populi)

Léto-kruhy 2009 u malířských stojanů

Tito motýli létají od konce
května do července. Housenky
žijí především na osikách (Po-
pulus tremula), ale i na jiných
druzích topolů. Přezimují při-
předené na větvičkách stromu
v tzv. hibernakulu a svůj vývoj
dokončují na jaře. Jsou zelené
se dvěma dlouhými výrůstky
na hřbetě prvního segmentu.

Tento bizarní vzhled je chrání
před hmyzožravými ptáky. Hou-
senka se kuklí na svrchní stra-
ně listu, jehož okraje k sobě 
ohýbá a lechce spřádá. 

Bělopásek topolový obývá 
okraje světlých listnatých lesů
s protékajícími vodními toky,
zvláště v pahorkatinách a v hor-
ských údolích. Je rozšířen 

Příroda kolem nás - motýli Bohumína (46)

Když vyplašíte tohoto našeho největšího denního motýla, 
ihned znehybněte. Určitě se vrátí na stejné místo, kde sál vláhu 
z okraje kaluže nebo z trusu či kadáveru. Zmíněný krasavec vy-
drží na jednom místě někdy i půl hodiny a na vaši přítomnost
si časem zvykne - jednou jsem ho opatrně uchopil i do dlaně.

a tudíž je právem řazen k chrá-
něným druhům. V Bohumíně
je vzácný, častěji se s ním mů-
žeme setkat např. v Beskydech.

Jiří ŠUHAJ

v mírné zóně palearktické ob-
lasti od Francie po Japonsko;
chybí na Britských ostrovech 
a v jižní Evropě. U nás je jeho
výskyt lokální a nepříliš hojný,

Vlevo líc, vpravo rub křídel bělopáska topolového. Foto: Jiří Šuhaj

Díla, vytvořená na Léto-kruzích (obr. 1) budou do poloviny srpna vystavena ve věži starobohumínského kostela (obr. 2). Foto: Lukáš Kania

Dvě polské malířky, Bogumi-
la Celer a Barbara Skupnie-
wicz, tvořily v prostoru rodin-
ného domku a zahrady, Petr
Kuch z Ostravy si vybral ná-
městí Svobody a Jiří Greger,
Kateřina Poláková a tři teena-
geři pracovali v areálu kostela
Narození Panny Marie, poblíž
Domu pokojného stáří sv.
Františka. Polským umělkyním

se pobyt líbil 
a pochvalovaly
si zejména organizaci a inspira-
tivní prostředí, mladí malíři si 
v reálu vyzkoušeli paletu, štět-
ce, olejové barvy a plátno. 

Obrazy, které během Léto-
kruhů 2009 vznikly, daruje ob-
čanské sdružení Maryška, v je-
hož režii tvůrčí týden proběhl,
městu. Po rekonstrukci Národ-

ního domu na náměstí Svobo-
dy ve Starém Bohumíně by mě-
ly originály zdobit interiér této
kulturní památky.

Obrazy vznik-
lé na letošním 9.
ročníku letního

festivalu Léto-kruhy našly do-
časný azyl ve věži farního kos-
tela Narození Panny Marie ve
Starém Bohumíně. Občanské
sdružení Maryška, které festi-
val ve Starém Bohumíně pořá-
dalo na počátku července, se na
tom dohodlo s tamní římskoka-
tolickou farností. 

»Obrazy budou v kostelní věži 
k vidění do poloviny srpna. Stačí
se obrátit bu
 na nedalekou faru
nebo na manžele Fajovy, kteří
bydlí na ulici Tiché 69, kousek od
kostela. Zájemcům, kteří se na ně
obrátí, obrazy rádi ukáží,« uvedla

Kamila Smigová, předsedkyně

občanského sdružení Maryška. 

Dodala, že místnost s obrazy

mohou lidem zpřístupnit také

manželé Malcharovi (ulice Ti-

chá 71, Starý Bohumín, naproti

kostelu).

František KREJZEK

Poměrně v tichosti proběhly letošní Léto-kruhy. Ve Starém
Bohumíně se první červencový týden sešlo pět malířů a malí-
řek a také mladí z klubu U létající ryby u malířských stojanů,
aby zachytili atmosféru města a nejbližšího okolí. 

kultura
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Vzpěrači bojují ve Švédsku o medaile
V Příboře se 27. června 

uskutečnil turnaj olympij-
ských nadějí tzv. Viszegrád-
ská čtyřka ve vzpírání. Je ur-
čen pro mladé vzpěrače do
18 let a účastní se ho repre-
zentační družstva Maďarska,
Polska, Slovenska a České
republiky. 

Do české reprezentace, kte-
rá se skládala z šesti juniorek 
a osmi juniorů, bylo z našeho
vzpěračského oddílu O.S. Bo-
natrans Bohumín na tento tur-
naj nominováno Českým sva-
zem vzpírání pět závodníků.
Hanka Gasiorová, Jan Mirga,
Petr Sedláček, Jakub Jureček 
a Jiří Gasior. Naši mladí vzpě-
rači se na této soutěži neztrati-
li a svými výsledky pomohli
družstvu České republiky zís-
kat celkově druhé místo. V sou-
těži zvítězili mladí vzpěrači
Polska před domácími, Ma-
�arskem a čtvrtým Sloven-
skem. Jednotlivé výsledky bo-
humínských vzpěračů: Hanka
Gasiorová zvládla v trhu 51 kg,
což je nový český rekord junio-
rek ve váze do 53 kg, a v nadho-
zu 58 kg. Jan Mirga v trhu zve-
dl 94 kg a nadhozu 116 kg, Ja-
kub Jureček si vytvořil nové o-
sobní rekordy výkony 118 a 151
kg, a také Petr Sedláček výko-
ny 115 a 136 kg si vytvořil svá
osobní maxima. Výkon Jiřího
Gasiora 128 a 155 kg byl záro-
veň nejlepším výkonem soutě-

že a Jirka se stal celkovým vítě-
zem v soutěži jednotlivců.

Výsledky našich juniorů
jsou velkým příslibem pro
mistrovství Evropy juniorů do
20 let, které se koná od 25.
července do 2. srpna ve Švéd-
sku. Z našeho oddílu byli na
toto mistrovství Evropy nomi-

nováni Petr Petrov, Jakub
Jurcček, Petr Sedláček a Jiří
Gasior. Padesátiprocentní za-
stoupení našeho oddílu je ne-
bývalým úspěchem a našim
mladým vzpěračům přejeme
co nejlepší výkony. 

Oddíl vzpírání O.S. Bona-
trans Bohumín děkuje všem

svým sponzorům, kteří nám

pomáhají. Děkujeme i našim

mladým vzpěračům, kteří pří-

kladně reprezentují náš oddíl

a město Bohumín.

Petr TEPLIČEK, předseda
vzpěračského oddílu 
Bonatrans Bohumín

Družstvo oddílu vzpírání Bonatrans Bohumín. Foto: archiv oddílu

pozvánky

Prázdninový aerobik
V areálu Gymnázia Fran-

tiška Živného probíhá cviče-
ní aerobiku s Evou a Gab-
kou. Začátky jsou vždy v 19.30
hodin a vstupné je 30 korun. 

Cvičí se v pondělí a ve stře-
du na venkovním hřišti s umě-
lým povrchem, v případě ne-
příznivého počasí v tělocvičně.

5.8., 12.8., 19.8. a 26.8. - bo-
dystyling (gumy) - Gabka

3.8., 13.7. - dance aerobik -
Gabka

6.8., 13.8., 20.8. a 27.8. -
step aerobik - Eva

10.8. a 17.8. a 24.8. - dance
aerobik - Eva/Gabka (nied)

Cyklistická 
pětihodinovka 

Jako dvanáctý závod Slez-
ského poháru amatérských
cyklistů 2009 a současně 3.
etapa Master Prix 2009 se
pojede 8. srpna od 10 hodin
cyklistická pětihodinovka 
a tříhodinovka pro mladší 
účastníky závodu.

Start je u základní školy 
v Dolní Lutyni - Neradu, při-
hlášky je možno podat v kan-
celáři závodu od 8.30 do 9.30
hodin. Závod se jede na bohu-
mínskolutyňském okruhu dlou-
hém 7,1 km. V 10 hodin od-
startují kategorie mužů od 19
do 29 let, od 30 do 39 let a od
40 do 49 let. Po nich nastoupí

s několikaminutovým odstu-
pem na startovací čáru muži
od 50 do 59 let a také závodní-
ci tříhodinovky - muži nad 60
let, junioři od 15 do 18 let a že-
ny od 15 let. Pětihodinovky se
možná aktivně zúčastní také
starosta Petr Vícha. 

Závod je určen všem zájem-
cům o cyklistiku, neregistrova-
ní účastníci však vyplní »čest-
né prohlášení«, které bude 
k dispozici u prezentace. (red)

Nebude-li pršet...
Cyklistické výlety s odjez-

dy vždy v 9 hodin z náměstí
T. G. Masaryka.

23. srpna: Bohumín - Hu-
bert - Hlučín - Hoš	ákovice -
Landek - Bohumín.

29. srpna: odjezd mimořád-
ně v 8 hodin - Bohumín - Ry-
dultowy - divákování na finá-
lových závodech GP MTB Si-
lesia 2009 - účast na oslavách
Dny Rydultowy - večer návrat
domů.

30. srpna: po zelené do
Petřvaldu - Havířova - Životic
- po červené do Karviné - Bo-
humína. (red)

V září začne jóga 
Od září začne na Gymná-

ziu Františka Živného cviče-
ní jógy. Informativní schůzka
se uskuteční 9. září v 18 hodin.
Cvičit se bude každou středu,
první cvičení 16. září zdarma.
Další informace na telefonním
čísle 596 712 391. (red)
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Vítězství studentů gymnázia v Eurorebusu

Je nás moc, voláme SOS!

Několik studentů Gymná-
zia Františka Živného se na
konci školního roku zúčast-
nilo finále 14. ročníku vědo-
mostní soutěže Eurorebus 
s geografickým zaměřením,
které se konalo v Kongreso-
vém centru v Praze.

Do celostátního finále po-
stupují naši studenti v této vě-
domostně velmi náročné sou-
těži každoročně a vždy se ales-
poň někteří z nich umístí 
v první desítce.

Letos však družstvo sekundy
(Jiří Žáček, Barbora Fišerová 
a Veronika Rojová) tuto sou-
těž VYHRÁLO! Z padesáti
pěti družstev v kategorii mlad-
ších žáků z České republiky
získali nejvyšší počet bodů 
a zvítězili. Jejich píle a výborné
všeobecné znalosti byly odmě-
něny účastí na E.ON Expedici
Eurorebus, což je týdenní zá-
jezd po Evropě, každý z nich
získal Certifikát České spoři-
telny, a.s. se základním vkla-
dem 1 500 korun a pro školu
vyhráli počítačovou sestavu. 

Družstvo 3. B (Tomáš Ull-
mann, David Urban a Jindřich
Švábenský) obsadilo rovněž 
v konkurenci padesáti pěti
družstev krásné 8. místo. Tito
studenti reprezentují naši ško-
lu na geografických soutěžích
již od prvního ročníku studia

na gymnáziu. Také jim proto
patří dík za vytrvalost, snahu 
a stabilně kvalitní přípravu.

Vyhrát celostátní kolo jaké-
koli soutěže je pro každého žá-
ka či studenta obrovským ús-
pěchem. Někdo se snad může
domnívat, že se to vše naučí ve

škole - tak to ale úplně není.
Učitel je v daném vyučovacím
předmětu motivuje, získá je-
jich zájem, náklonnost a chu	
získávat stále nové, aktuální
informace z daného oboru - 
a na tomto má určitě velkou
zásluhu Vladimír Bittner, kte-
rý tyto studenty učí zeměpis 
a pro něhož je jejich úspěch 
i poděkováním a odměnou za
dlouholetou práci na našem
gymnáziu.

Děkujeme všem výše jme-
novaným studentům za jejich
zájem, za spoustu času, který
strávili domácí přípravou, za
jejich houževnatost a chu	 zví-
tězit.

Na závěr bych chtěla uvést
odpově� Jirky Žáčka při pře-
dávání ceny na pódiu v sále
Kongresového centra v Praze,
když mu byla položena otázka:
»Kde vlastně ten Bohumín leží?«
Jirka bez rozmýšlení odpově-
děl slovy svého učitele, Vladi-
míra Bittnera: »Tam, kde končí
Pendolino!« 

Text a foto: 
Magda KONETZNÁ

Miroslava Kocurová má doma spoustu ko-
ček. Pomáhá městu s těmi, které se zatoulaly,
nebo je majitelé prostě vypustili do přírody. Je-
diná v Bohumíně má tvz. depozitum, něco ja-
ko útulek pro kočky, a má na to licenci. Odchy-
tává je a nechává kastrovat.

Rada města letos schválila 10 tisíc korun dar
pro nadaci z Prahy, která částečné náklady na
vedení útulku proplácí. Majitelka útulku zvířata
vypiplá ze stresové situace a nabízí zájemcům 
k odebrání. Dotace ovšem nestačí pokrýt celko-
vé náklady na provoz tohoto zařízení. 

Letošní léto má hojnou úrodu ko	átek, a tak
je mini útulek přeplněný. A aby toho nebylo
málo, většina kočiček je nemocná.

Spousta zánětů očiček, průjmů, zvracení 
a velmi malých ko	átek, které potřebují speciál-
ní mléko a kotěcí stravu. Účty za antibiotika,
mastičky a speciální mléko pro velmi malé kotís-
ky už přesahují finanční možnosti útulku. 

Voláme tedy SOS. Prosíme všechny kočkomi-
ly i ty, kteří jsou ochotni pomoci potřebným 
a bezbranným jen tak z principu. Prosíme, po-
mozte nám vypiplat z ošklivých, upatlaných 
a nemocných uzlíčků nádherné a zdravé kotísky.
Třeba právě váš příspěvek pomůže zachránit

další ko	átko vyhozené do popelnice. Zavolejte
na telefonní číslo 739 880 626 a přij�te se podí-
vat, jaké krasavce z nich vypipláme. Pomazlit se
s jejich kožíšky a přinést jim něco na zub nebo
tolik potřebné stelivo, kterého není nikdy dost.
Anebo si vybrat společníka pro dlouhé smutné
večery, který umí dávat spoustu lásky. Už se na
vás těšíme. 

Číslo účtu: 756098001/5500, v.s.: 702. (red)

Foto: Miroslava Kocurová

Poděkování za péči
Děkujeme pečovatelkám,

které se v době nemoci sta-
raly o paní Helenu Gabry-
šovou v domě s pečovatel-
skou službou. Dík patří 
i pečovatelkám v Domě
Jistoty ve Starém Bohumí-
ně za péči a starostlivost,
se kterou se jí věnovaly.

Dcery Jarmila a Soňa

Mateřinka dostane
spodní izolaci 

Izolaci proti spodní vlh-
kosti a novou podlahu v su-
terénu získá mateřská škola
na Smetanově ulici. 

Letos je to již druhá investi-
ce do této školky. Na jaře děti
dostaly nové prolézačky. Prázd-
ninová investice zabrání vlh-
nutí zdiva budovy. Současně
budou položeny i nové podlahy
v provozních místnostech, kte-
rým v minulosti vlhkost příliš
neprospěla. Investici 850 tisíc
korun hradí město. (frk)
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Městská část Skřečoň je se
svými 2,5 tisíci obyvateli dru-
hou nejlidnatější částí města 
a vyhledávanou lokalitou pro
bydlení. V posledních letech se
to projevuje výstavbou nových
rodinných domů a rekonstruk-
cí stávajících. Rozvoj dopravy 
a s tím související stavba dálni-
ce nese s sebou velký provoz
nákladních vozidel po ulici 
1. máje a dalších komunikacích,
naštěstí se podařilo vybudovat
mobilní kruhový objezd, tím se
podstatně zvýšila bezpečnost
silničního provozu. 

Město buduje školní dvory
se sportovním využitím a vě-
řím, že i děti ze školy ve Skře-
čoni budou mít svůj školní dvůr.

Myslíme na městské části Bohumína

Váš Jirka Paroubek

Když budu pa-
rafrázovat slo-
va z jednoho českého hitu
»Mají si děti kde hrát?«, odpo-
vě� je dnes NE, ale v roce 2010
ANO. V minulosti upřednost-
ňovaná lokalita »Gliňoč« je
vzhledem k umístění, dostup-
nosti a lokalizaci obyvatel zcela
nevyhovující. Ti nejmenší mají
dětské hřiště v parčíku, který
také doznal změny. Byly od-
straněny některé staré stromy
a vysazeny nové, je udržován
trávník, což je velké pozitivum.

V části Skřečoně chybí kana-
lizace, projektová dokumentace
je zpracována, ale nejsou finan-
ce. Obracím se na všechny po-
volané osoby, aby usilovali o zís-

kání finančních prostředků 
z Evropské unie či z jiných dotač-
ních fondů. Nejpovolanější oso-
bou, která získala pro Bohumín
nespočet financí, je současný, 
a doufám, že i budoucí, poslanec
Parlamentu Alfréd Michalík. 

Za poslední léta město vy-
kvetlo a pro spokojený život

nás občanů by-
lo proinvesto-
váno několik

stovek milionů korun. Očeká-
vám, že finanční prostředky
budou i v dalších létech rovno-
měrně investovány do všech
částí »města, v němž stojí zato
žít….« 

Stanislav MUSIL, Skřečoň
***

Je moc fajn, že občané Kopy-
tova budou mít opravenou kap-
ličku. Moc by se mi líbilo, kdy-
by se kolem daly lavičky, stůl,
odpadkový koš a nějaká dřevě-
ná plastika na zkrášlení, bu� ze
zásob na úřadě, nebo by to
mohlo být téma příštích Léto-
kruhů. Nejlépe, kdyby toto od-
počívadlo bylo kryté, doplněné

informacemi o tomto nádher-
ném koutu přírody. Dřevěná
plastika by se hodila na více
míst, například i na točnu auto-
busů. V době soutěže hasičů by
bylo zapotřebí parkovacích míst,
když už se bude dělat asfaltka.

Marcela CIPRICHOVÁ, 
Kopytov

***

Zanedlouho to bude rok, kdy
městská část Pudlov oslavila tři
krásná Pudlovská výročí. Měs-
to věnovalo Pudlovu jeden mi-
lion korun na rekonstrukci bu-
dovy pošty. V první fázi byla
vyměněna okna a nyní se začí-
ná opravovat fasáda. Věříme,
že tato budova nebude posled-
ní investicí a do rozpočtu měs-
ta budou zařazeny a postupně
opraveny i ostatní městské do-
my v Pudlově. S bydlením sou-
visí také kanalizace - ta se týká
nejen městských, ale i rodin-
ných domů. Neměli bychom ji
opomíjet, protože Pudlov je 
ideálním místem pro klidné 
a příjemné bydlení.

Petra DUDOVÁ, Pudlov

pol i t ika

ČSSD v Bohumíně měla ve svém programu i podporu měst-
ských částí. Například zajištění dopravní obslužnosti, zamezení
chátrání Národního domu a oživení náměstí ve Starém Bohu-
míně, nové parkoviště na Tovární ulici, opravy chodníků a cest,
přípravu výstavby kanalizací. Nakonec jsme se právě městským
částem věnovali mnohem více a jejich rovnoměrný rozvoj bude
pro ČSSD v Bohumíně i nadále prioritou. Vždyť i naši členové
v těchto částech žijí a jsou toho zárukou. Zde je několik postře-
hů našich členů ze Skřečoně, Pudlova a Kopytova:

1. Pohrdání mladými: Už to, jak mluví
o nutnosti omlazení ČSSD, mnohé na-
svědčuje, nejvíce ho nenávidí mladí lidé,
jež v nenávisti utvrzuje tím, že jim říká
"děti". V podstatě jim říká, že jimi pohrdá
- posílá je na mlíčko nebo do cukrárny na
"cuc na klacku". Stejně se zachoval jako
premiér v roce 2005, když policie roze-
hnala taneční party Czech-Tek a on taneč-
níky označil za "posedlé anarchisty, kteří
provokují pokojnou společnost". 

2. Nabubřelost: Působí arogantně, na-
foukaně. On všemu nejlépe rozumí, za-
tímco ostatní jsou hlupáci. Má rád moc, 
a aby jí dosáhl, klidně se spojí s Mar	any.
Chce být prezidentem. »Mám něco jako po-
slání, možná od nějaké nejvyšší bytosti. O tom
jsem nikdy nepochyboval,« vysvětluje sebe-
vědomě.

3. Papaláš: Papalášské manýry možná
chytil už před rokem 1989 jako šéf praž-
ských Restaurací a jídelen, což byla za so-
cialismu velmi vysoká funkce. Ukázal je
po odchodu z křesla premiéra, když přišel
o luxusní limuzíny a ochranku - ČSSD mu
musela najmout vlastní. Vrcholem bylo
vysvětlování příjmů. »Podívejte se na mě.
Jestli jsem přišel jako od táboráku. To oblečení

něco stojí. Boty, šaty, košile. Dámy a pánové,
nechci se vás dotknout, kdo z vás to má?!«
Přesvědčivě vyhrál titul Papaláš roku 2009.

4. Agresivní: Na své odpůrce pošle po-
licii nebo ochranku, přirovnává je k fašis-
tům a posmívá se těm, kdo se nestrefí. Ja-
ko by nezvládal prohry. Porážku ve vol-
bách 2006 přirovnal ke komunistickému
puči v únoru 1948. Prohru o zdravotní po-
platky u soudu jeho ČSSD nerespektuje,
jako by ona byla víc než zákon. 

5. Shození vlády: Tak moc záviděl Mir-
ku Topolánkovi, že zrovna on šéfuje 
Evropské unii a setkává se se všemi moc-
nými světa, až to nevydržel a vládu shodil.
Je to ostuda pro celou zemi. 

6. Spojení s komunisty: S komunisty
už schvaloval kontroverzní zákony ještě
jako premiér na jaře 2006 a te� s nimi je-
ho ČSSD testuje vládnutí v pěti krajích.
»Lidé si zvyknou na leccos,« obhajuje to.
Právě obava, že dvacet let po listopadové
revoluci přivede KSČM zpět k moci, vyvo-
lává velké emoce. 

7. Populismus a závist: Politiku dělá ja-
ko marketing, soustředí se na reklamu.
Pragmaticky se řídí průzkumy veřejného
mínění. Hraje na závist - třeba zveřejní,

kolik na daních vydělal Mirek Topolánek.
Ale o dvou platech, dvou domech a dvou
ženách poslance-hejtmana Davida Ratha,
ani slovo. Je v šoku, prudce mu klesají pre-
ference.

8. Zadlužování: Nikdo nemusí být vy-
studovaný ekonom, aby pochopil, že stej-
ně jako se ve špatných časech musí 
uskrovnit rodinný rozpočet, musí spořit 
i stát. Paroubkovo slibování všeho všem
bije do očí. Bu� je to lhaní, nebo nezod-
povědné rozhazování. Mnoho lidí se ptá:
To ty dluhy zaplatí naše děti? 

9. Vzhled: Sám ví, že v mediální éře
vzhled hraje u voličů roli. Paroubek je nej-
častěji karikovaným politikem. Co se po-
druhé oženil, snaží se vedle mladé blon-
�até manželky změnit. Hubne a chodí 
v těsných růžových tričkách, pro něž se
občas se ženou vypraví do Londýna. 

10. Divní přátelé: Přátelí se s lidmi, 
o něž se zajímala policie. Jací jsou, se uká-
zalo po křtu Paroubkovy knihy. Hospod-
ská hádka provozovatele Matějské pouti
Václava Kočky s hoteliérem a bývalým 
agentem StB Bohumírem Ďuričkem skon-
čila střelbou. Kočkův syn zemřel, Ďuričko
je ve vězení.

David MARYŠKA, MS ODS Bohumín 
(za většinu myslících občanů ČR)

pol i t ika
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Jako každým ro-
kem stoupá v obdo-
bí letních měsíců po-
čet dětských úrazů 
a poranění. Souvisí

to samozřejmě s prázdninami a množ-
stvím času a aktivit, které děti mají.

Jaká je prevence dětských úrazů

● zajistit bezpečné prostředí - to zname-
ná umístit v domácnosti všechny dezinfekč-
ní a jiné přípravky na úklid z dosahu dětí

● všechny jedovaté a nebezpečné lát-
ky skladujte mimo dosah dětí, pokud
možno opatřené bezpečnostním uzávě-
rem, nikdy neuchovávejte léky a chemické
prostředky v obalech od jídla

● při vaření, úklidu, žehlení, ohřívání,
přípravě a přemis	ování jídel musí být dí-
tě zabezpečené (ohrádka, postýlka - ni-
kdy nenechte batole ve volném prostoru
na dece, připlete se pod nohy v té nejmé-
ně vhodné chvíli)

● všechny elektrické zásuvky musí být
opatřeny krytkami, ostré hrany nábytku
opatřeny zaoblenými hranami

● nikdy nesmí být léky volně odložené
na stole, a to i při návštěvě u prarodičů 
a příbuzných, zejména barevné tablety 
a sladké sirupy děti milují

● nůžky, nože, jehlice na pletení, šití - to
vše musí být uloženo mimo dosah dítěte 

● sirky a zapalovače nepatří do rukou
dětem

● během koupele nikdy nenechte dítě
ani na chvíli bez dohledu, vždy kontroluj-
te teplotu vody při dopouštění

● malé děti v kočárku mějte vždy při-
poutány bezpečnostními pásy

● kupujte pouze bezpečné hračky 
s atestem 

● při nákupu hraček malým dětem se
ujistěte, zda je není možno snadno rozlo-
žit na drobné součástky či zda nemají ostré
hrany a rohy, ři�te se doporučením výrob-
ce, ale i zdravým rozumem

● máte-li jedovaté pokojové rostliny,
odstraňte je

● okna, dveře, zásuvky včetně trouby 
u sporáku opatřete dětskou pojistkou

● při sportovních aktivitách, jako je jíz-
da na kole či skateboardu a in-line bruslení,
musí mít dítě chráněnu hlavu helmou, po-
užívejte navíc chrániče zápěstí, loktů a kolen

● vozíte-li dítě na svém kole, pak s hel-
mou a speciální sedačkou, aby nohy byly
chráněny před náhodným zapletením do
drátů kola

● v autě vždy i na krátké trasy používej-
te patřičnou sedačku, dveře na straně dí-
těte musí být zajištěny tak, aby je dítě ne-
mohlo samo otevřít, při couvání se pře-
svědčte, kde je dítě, zda vám nestojí v ces-
tě (v zrcátku ho nemusíte uvidět)

● máte-li v bytě schodiště, zabezpečte je
zábranami

● na okna připevněte pojistky, které
nedovolí okno otevřít více než 10 cm

● pozor na skleněné výplně dveří 
● provádíte-li nějaké stavební úpravy

v domě, vše řádně zajistěte, hlavně jímky
na zahradě (hašené vápno, septik)

● máte-li na zahradě bazén, nikdy nene-
chte dítě bez dohledu, totéž platí i při po-
bytu na koupališti, přehradě či u moře

● koupání a vodní sporty musí být vždy
pod dohledem dospělé osoby, pozor na
skoky po hlavě do vody neznámé hloubky

Předcházejme úrazům našich dětí 

okénko lékaře
● učte děti od malička správně přechá-

zet silnice, nikdy neříkejte, že na přecho-
du mají absolutní přednost před projíždě-
jícími auty

● nedovolte dětem hladit a mazlit se 
s cizími domácími zvířaty

● vysvětlete dětem, že pohozené in-
jekční stříkačky mohou představovat
velké nebezpečí pro jejich zdraví, proto se
jich nesmějí dotýkat

● ujistěte se, že děti vědí kam a kdy
mají v případě nouze volat, co mají říkat,
jak se mají chovat v případě, že jsou svěd-
ky úrazu či poranění jiných osob

● v neposlední řadě chraňte děti proti 
úpalu, úžehu, dbejte zvláště v horkých
dnech na dostatek tekutin.

Nebezpečí číhá na děti všude - doma, ve
škole, na zahradě nebo na dovolené. Děti
jsou zdrojem nevyčerpatelné fantazie, ze-
jména v objevování nových, dosud nepo-
znaných věcí. Zajištění bezpečného pro-
středí neznamená omezení aktivity dítěte,
ale rodiče či jiná pečující osoba si musí ne-
ustále klást otázku: Vím, kde je te� naše
dítě a s čím si právě hraje? Vím, s kým je 
a co právě dělá naše dítě? 

Tomáš SOBALÍK, 
primář chirurgického oddělení BMN, a.s.

Oko tentokrát chválí

V roce 1995 koupili manželé Holeszovi na Úvozní ulici ve Skře-
čoni staré stavení. Vlhké, neudržované, zarostlé lebedou (viz foto
vlevo). Po rekonstrukci a úpravách okolí se objekt stal ozdobou 
ulice. Foto: archiv majitele, František Krejzek
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Narodila se 4. ledna 1936
v rodině známého (v pořadí
třetího) starobohumínského
městského kronikáře - Bo-
huslava Josefa Šímy a jeho
manželky Marie roz. Starost-
kové. Měla tři mladší bratry
- Drahoslava, Čestmíra 
a Aleše.

Mimo svůj rodný dům čp.
274 na dnešní Wolkerově u-
lici ve Starém Bohumíně žila
pouze v letech 1938 - 1945,
kdy se celá její rodina z do-
nucení musela přestěhovat
do Vamberku.

Navštěvovala gymnázium
v Novém Bohumíně, kde ta-
ké v roce 1954 úspěšně ma-
turovala.

Celý svůj aktivní život za-
světila vzdělávání a výchově
dětí školou povinných. Jako
učitelka působila na Osmile-

té střední škole v Pudlově
(1954 - 1958), na Národní
škole ve Starém Bohumíně
(1958 - 1965) a na Základní
devítileté škole v Novém Bo-
humíně na ulici 1. máje
(1965 - 1972). Po 18leté pra-
xi ve školství se v roce 1972
stala ředitelkou Základní
školy v Novém Bohumíně
na Bezručově ulici. Po svém
penzionování v roce 1991 se
začala věnovat cvičení s dět-
mi v TJ Viktorie ve Starém
Bohumíně, k němuž postu-
pem času přibylo také pravi-
delné čtvrteční cvičení s že-
nami.

Tak jako její otec, Bohu-
slav J. Šíma, má nemalou zá-
sluhu na pozvednutí kultur-
ního a společenského života
ve Starém Bohumíně. Po
dlouhá léta, až do roku 2002,

udržovala tradici plesů v Ná-
rodním domě a svolávala
pravidelná setkání bývalých
žáků tamní školy, tzv. »Sta-
robohumíňáků«, ten posled-
ní v roce 2005. 

V rámci Občanského sdru-
žení Přátel bohumínské his-
torie se nemalou měrou po-
dílela na přípravách a orga-
nizaci nejrůznějších netra-
dičních společenských akcí
na náměstí Svobody. Letošní
»Dožínkové slavnosti« se již
ale bohužel nezúčastní.

Zemřela v neděli dne 5.
července 2009 v nemocnici
ve Starém Bohumíně. 

Jan. F. TEISTER

Nekrolog Běly Tomáškové 
významné osobnosti Bohumína, 

se kterou jsme se v červenci rozloučili.
Až papír stářím zažloutne, až po mém hrobě snad památky již nebude,
a moje písmo vybledlé číst bude někdo z přátel neznámých:
»Můj pozdrav vřelý měj! Jak já jsem žila, si přečti. Su
.
Bůh s Tebou - a š�asten bu
!«

Co skutečně Robert
Vrožina »na Patlovcu«
objevil?

V minulém čísle Oka jsme
uvedli jako tip na výlet člá-
nek Roberta Vrožiny ze Zá-
blatí o strážní věži v Šilheřo-
vicích, pocházející údajně 
z roku 1781. Reakce na člá-
nek nedala na sebe dlouho
čekat.

»Pochybnost o uvedeném stáří
věže u mne vyvolal fakt, že natvrdo
vypalované červené cihly, z nichž
je celá stavba, bezesporu vyrobila
cihelna v nedalekých Krzyżano-
wicach hraběte Carl von Lich-
nowsky. Ne dříve než v průběhu
19. století. Díky tomu jsem se
spolu s Valtrem Čurajem, kroni-
kářem Antošovic, pustil do pát-
rání po skutečném účelu vystavě-
ní věže na Patlovcu (na starých
mapách Patlowcu) u dvora Pase-
ky. Po nahlédnutí do dochova-
ných archivních pramenů se nám
podařilo zjistit, že se jedná o vo-
dárenskou věž z 60. let 19. stole-
tí. Kronika Obecné školy v Šilhe-
řovicích o tomto objektu píše:

Zámecký park v Šilheřovi-
cích byl od 60. let 19. století
zavlažován nově z popudu
Anselma Salamona Rothschil-
da vystavěným vodním řa-
dem... Voda byla čerpána z ře-
ky Odry zařízením poháně-
ným parním strojem o výkonu
60 koňských sil do vodojemu
na Patlovci u Pasek a odtud 
v devíticoulových litinových
rourách tlačena k vodárenské
věži na Juliance v Šilheřovi-
cích, odkud se dostávala sa-
mospádovou potrubní sítí do
parkových jezírek a všech částí
zámeckého parku včetně užit-
kových zahrad.

Dnes již tato, z architektonic-
kého hlediska velmi zajímavá, vo-
dárenská věž, v jejíž těsné blíz-
kosti se do 2. poloviny 20. století
nacházela ›Rajdova kovárna‹
(jeden z potomků zdejšího ková-
ře, který je považován za našeho
největšího odborníka na tanky,
žije v našem městě), dávno ne-
slouží svému účelu.«

Janu F. Teistrovi patří vřelý
dík za informaci, jíž uvedl na
pravou míru historii věže.

(red)

histor ie

Nová fasáda a zateplení jedné z budov DDM: Budova Domu dětí a mládeže Bohumín, ve které je situo-
ván taneční sál, má novou fasádu, zateplení a plastová okna. Dům dětí a mládeže získalo město od Morav-
skoslezského kraje v roce 2007. Oprava si vyžádala náklady ve výši 800 tisíc korun. Žlutooranžová barva fa-
sády oživí fádní še
 na hlavní budově a dětem se jistě bude líbit. Foto: Pavla Skokanová
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Vzpomínky - úmrtí

Tu bolest nezahojí 
žádný čas, vrací se stále,

zas a zas. 
I ten hřbitova tichý hlas,
jakoby někdo volal nás.

20. června 

jsme vzpomněli 

6. smutné výročí, 

kdy nás opustil náš nejdražší a milovaný

manžel a tatínek 

pan Antonín SPRATEK. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka

Anička a dcery Monika a Kateřina.

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

do konce života. 
22. července jsme

vzpomněli nedožité 

65. narozeniny 

paní Františky
JANDOVÉ. 

S velikou láskou a vděčností 

stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

manžel Josef, syn Roman s manželkou,

dcera Lenka s manželem, vnučky Lucka,

Martina a Renata.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

�
25. července 

by se dožil 69 let 

pan Josef VÍTEK.

S láskou a úctou stále vzpomíná 

a nikdy nezapomene 

dcera Lenka s rodinou.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

�
7. srpna uplyne 

24 let od úmrtí 

pana Spirose MITOPULOSE.

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Evdoxie, 

syn Nikos s rodinou 

a dcera Steriani s rodinou.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává.

�
12. července 

uplynulo 6 let 

od úmrtí 

pana Josefa JANÍKA, 

který by se 4. srpna dožil 60 let. 

S láskou a úctou vzpomínají 

synové a dcery.

Odešel náhle, odešel
mlád, vzpomínej s námi,

kdo ho měl rád.

6. srpna by oslavil 

24. narozeniny 

náš milovaný syn, 

bratr, vnuk, synovec,

bratranec, 

kamarád a přítel 

pan Jan PIETER. 

Tvou smrtí naše láska k Tobě, Honzíku,

nekončí. S láskou a bolestí v srdci 

vzpomíná rodina, přátelé a kamarádi.

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

nikdy nezapomene.

�
6. srpna 

vzpomeneme 35.

smutné výročí úmrtí

pana Josefa CHORÉHO. 

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná

manželka Vlasta s rodinou.

Děkuji spolupracovní-
kům z chirurgického
oddělení bohumínské
nemocnice, přátelům 

a známým za květinové
dary, projevy soustrasti
a účast na posledním

rozloučení 
s mou manželkou

paní Helenou
KUZNICIUSOVOU.
Zemřela náhle 22. června 
ve věku nedožitých 62 let. 

Manžel se zarmoucenou rodinou.

Jsou lidé, kteří pro nás 
v životě znamenají 

víc než ostatní, 
o to těžší je naučit se 

bez nich žít.

21. července 

jsme vzpomněli 

10. výročí úmrtí 

mého manžela

pana Pavla KOSCIELNIKA

�
a 28. července 

jsme si připomněli 

6. výročí úmrtí 

maminky 

paní Jiřiny

GOLOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomínají 

Jana Koscielniková se synem Pavlem.

Blahopřání - jubilea
Paní Emílie TRAUTMANNOVÁ,
naše milovaná manželka, maminka, babička 

oslaví 3. srpna své 
životní jubileum 60 let.

Do dalších let přeje 
z celého srdce hodně
zdraví, štěstí, lásky 
a radosti z vnoučat

manžel Bernard, dcery
Marcelka, Danielka,
Markétka a Natálka,

ze�ové Radek, Petr a Marián, vnučky Míša,
Barunka, Hanička, Simonka a Kristýnka 

a vnuci Radeček a Ondrášek.

Gabriel Farbár, * 1938, Bohumín

Lubomír Himlar, * 1954, Bohumín

Anna Kocianová, * 1930, Bohumín-Záblatí

Olga Adamiková, * 1926, Bohumín-Pudlov

Stanislav Mudra, * 1945, Bohumín

Jozef Lakatoš, * 1940, Bohumín

Jan Wnętrzak, * 1954, Bohumín-Skřečoň

Anna Barošincová, * 1946, Bohumín-

Záblatí Matrikářky

Naposledy 
jsme se rozloučili
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Vzpomínky - úmrtí Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 

nikdy nezapomene.

10. srpna 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Petra
TŘASKOŠE, 

který by se 9. července dožil 67 let. 

S úctou a láskou stále vzpomínají a nikdy

nezapomenou manželka, synové, snacha,

vnučka Lenička a rodina Kasperkova.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval, 
ten neodešel.

�
13. srpna 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Antonína GAWELCZYKA. 

Stále s láskou a úctou vzpomíná 

manželka, dcera s rodinou 

a snacha s rodinou.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává.

19. srpna vzpomeneme

nedožitých 87 let 

paní Bronislavy
ADAMASZKOVÉ. 

8. května tomu byly 2 roky, 

kdy nás navždy opustila. 

S láskou a úctou vzpomínají vnuci, 

pravnuci a dcera Růžena.

Milovala svou rodinu,
chtěla ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musela odejít.

12. srpna by se dožila

72 let moje maminka

paní Eliška
BAROŠOVÁ, 

která zemřela 15. června letošního roku 

v nemocnici v Karviné-Ráji. 

Za starostlivou péči o maminku děkuji

primáři Otmaru Konvičkovi. 

Dcera Irena Drexlerová s rodinou.

Už je to rok, 
ale Tvá smrt je stále 
stejně neuvěřitelná!

�
15. srpna 

vzpomeneme 1. výročí

úmrtí našeho drahého

manžela a tatínka 

pana Josefa PLASGURY. 

Letos by se dožil 55 let. 

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Renata s rodinou.

Čas běží, 
ale bolest v srdci zůstává.

10. srpna by se dožila 80 let 

naše maminka 

paní Jarmila NOSKOVÁ. 

Zároveň uplynulo 25. června 20 let 

od jejího úmrtí.

�
15. září to bude 10 let, co nás opustil 

náš tatínek 

pan Josef NOSEK.

Stále vzpomínají dcera Dagmar 

a syn Zdeněk s rodinami.

Když zemřou rodiče, i slunce zajde, 
v duši se rozhostí zvláštní chlad.

Těžko se ve světě najde, 
kdo jako rodiče by uměl mít rád.

22. srpna vzpomeneme 

smutné 1. výročí úmrtí 

paní Anny GRENDZIOKOVÉ.

�
20. července jsme vzpomněli 

6. výročí úmrtí 

pana Arnošta GRENDZIOKA.

�
Vzpomíná dcera 

a vnučky s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
16. srpna 

vzpomeneme 

7. smutné výročí úmrtí

pana Libora ŠAMÁRKA. 

Vzpomíná celá rodina.

Jen vzpomínky nám 
zůstaly na roky 

kdysi š�astné, jsou 
v našich srdcích ukryté, 
jsou hluboké a krásné.

8. srpna vzpomínáme
8. výročí úmrtí 

milovaného manžela,
tatínka, dědečka, bratra

pana Andělina KVASNICI. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Stáňa,
syn Karol, dcera Jolatna, vnuci a sestra.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává. 
9. srpna to bude 7 let,

co nás navždy opustil

ve věku 39 let 

ten nejhodnější člověk

paní Hana
SCHODLYOVÁ, 

rozená Konečná z Bohumína-Záblatí. 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou syn David a manžel Jiří.
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VELKÝ PRÁZDNINOVÝ VÝPRODEJ 

HUTNÍHO MATERIÁLU

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

Nabízíme
STROJNÍ 

VÝKOPOVÉ
PRÁCE

a terénní 
úpravy.

Kontakt: tel.:
606 794 163

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

PŘIJÍMÁM 
KOMUNIKATIVNÍ 

A SAMOSTATNÉ LIDI 
ochotné se vzdělávat. 

Obchodní zástupci vítáni,
čistý rejstřík podmínkou.

Informace na tel.: 
603 295 752.

● 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. 

● Koupím vůz Š-Felicia, 
✆ 603 710 012.

● Koupím vůz Š-Fabia, 
✆ 608 710 468.

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

● Hledám práci pečovatel-
ky, spolehlivá, ✆ 739 900 377.

inzerce ● Pronajmu byt 2+1 na Mí-
rové ulici, informace na ✆ 775
314 402.

● Pronajmu 1+0 s kuch.
linkou ve St. Bohumíně, po
renovaci, ✆ 603 750 560.

● Solventní pár hledá pro-
nájem v Bohumíně 0+1, 1+1, 
✆ 777 299 698.

● Koupím dr. byt nebo
rod. dům v Bohumíně a okolí,
ne přes realitku! Platba hoto-
vě, ✆ 777 979 158.

● Prodám dr. byt 0+1 s lo-
džií s možností do os. vl., plast
okna, zatepleno, levně, spě-
chá, nebo vyměním za větší,
dohoda, ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 0+1, ✆
736 228 883.

● Vyměním st. byt 2+1, nízká
zást. za 3+1, ✆ 776 254 785.

● 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.

● Hledám podnájem - gar-
sonku, 1+1 nebo pokoj (spo-
lubydlící). Platím předem. 
E-mail: vierka.a@gmail.com,
✆ 724 334 507.

● Pronajmeme nebytový
prostor se samostatným vcho-
dem cca 70 m2 u Kauflandu 
v Bohumíně za 2 500 Kč bez
elektřiny, nutno vidět. Info: 
✆ 608 825 501.

MARŤAS
n a b í z í

➧ elektropráce
➧ zednické práce
➧ zemní práce
➧ vyklízení půd a sklepů

�739 733 515
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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

PRONÁJEM BILBOARDŮPRONÁJEM BILBOARDŮ

kirk@kirk.cz �602 714 056 ✆ 596 623 715, fax 596 613 473, Bohumín-Vrbice

adovacích ploch
PRONÁJEM
výrobních, skladovacích ploch
a kanceláří



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 31. července do 28. srpna

KAM V BOHUMÍNĚ?
KINO K3 BOHUMÍN 

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

■ 31.7. ve 21.15 hodin - letní kino AUSTRÁLIE.
Australsko-americký western, přístupný, 70 Kč.
■ 1.8. ve 21 hodin - letní kino, 2.8. v 19 hodin - bu-
dova kina TERMINATOR SALVATION. Film USA,
Německo, VB, přístupný od 12 let, 78 Kč.
■ 7.8. ve 21 hodin - letní kino ODPOR. Válečný 
thriller USA, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 8.8. ve 21 hodin - letní kino JMÉNEM KRÁLE.
Český historický film, přístupný, 70 Kč.
■ 9.8. v 19 hodin - budova kina NEDODRŽENÝ
SLIB. Koprodukční film Slovenska, Česka a USA,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 14.8. ve 20.30 hodin - letní kino, 15.8. v 19 ho-
din - budova kina DVOJÍ HRA. Thriller USA, pří-
stupný od 12 let, 70 Kč.
■ 16.8. v 19 hodin - budova kina OBČAN HAVEL
PŘIKULUJE. Český film, hrají Václav Havel, Jiřina
Bohdalová, Pavel Landovský, přístupný, 70 Kč.
■ 21.8. a 22.8. ve 20.30 hodin - letní kino ZNOVU
17. Komedie USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 23.8. v 19 hodin - budova kina T. M. A. Český
horror, přístupný od 18 let, 70 Kč.
■ 28.8. ve 20.30 hodin - letní kino, 29.8. v 19 ho-
din - budova kina HARRY POTTER A PRINC
DVOJÍ KRVE. Velká Británie, USA, české znění,
přístupný od 12 let, 70 Kč.

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.

■ 11.8. v 17 hodin POROD Z POHLEDU MATKY 
A DÍTĚTE. Druhá část přednášky, po které bude
následovat cvičení pro těhotné s pomůckami.
Centrum Bobeš.
■ 12.8. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. Centrum Bobeš.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 1.8. -  31.8. NÁVRATY A LETMÉ DOTEKY. Spo-
lečná výstava fotografií Marka Džupina a Kateřiny
Mynarzové, která návštěvníka zavede, jak do blíz-
kého podhůří Beskyd, tak na daleké cesty, foyer
kina.
■ 15.8. od 14 hodin - Hobby park PIVNÍ SLAV-
NOSTI. Fotbalista Guinessovy knihy rekordů Jan
Skorkovský, bohumínské kapely Grog i Nonhoax,
skupina 333 z Ostravy a Blissten  z Havířova. 
21 druhů piv, občerstvení a atrakce pro děti, 30
Kč, děti do 15 let zdarma.
■ 29.8. od 20 hodin - letní kino HIP HOP PARTY.
Soutěž tanečních skupin. Vystoupí Hosté odjinud,
Dezertez, Money-fest Crew Bohumín, Break Bones
Crew Karviná, Vegets Crew Havířov a kapela Safari
z Ostravy. Ohňová show v podání Dragon fire, 60 Kč.
■ 30.8. od 14 hodin - letní kino POJĎME SI HRÁT
NA ŠKOLU. Děti si vyzkoušejí vyučování na nečis-
to. Učitel kouzelnický klaun Pepino je naučí kouzlit,
učitelé z kapely Pavel Novák Family je naučí zpívat
a s paní učitelkou Kristinou je čeká hodina soutěže-
ní a hodina strašení. A vše odzvoní školník, 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 31.7. od 9 do 12 hodin DINOSAUŘI OD A DO Z,
výtvarná dílnička, dětské oddělení.
■ 1.8. - 31.8. ŁEBA - POUŠŤ NA SEVERU. Výsta-
va fotografií Jany Filipové, Karla Balcara a Petra
Zlámala zachycující jedinečnost a osobitost Slo-
winského národního parku na polském pobřeží
Baltského moře - galerie knihovny.
■ 3.8. - 14.8. od 9 do 12 hodin - dětské oddělení 
v knihovně RYTÍŘSKÉ KLÁNÍ V KNIHOVNĚ.
Temný středověk poodhalí dětem rytíře, jejich
souboje, pomocníky i historickou zbroj a výstroj.
Vše za pomocí soutěží, hádanek, malování, vystři-
hování a předčítání z knih (viz článek na str. 5).
■ 1.8. až 31.8. JAKÁ BUDE KNIHOVNA ZA 100
LET? Soutěž: Namaluj doma, jak bude knihovna
vypadat za sto let a zúčastni se tak velké prázdni-
nové soutěže knihovny. Obrázky je možno odevz-
dat v kterékoliv pobočce knihovny do 31. srpna.
Nejzajímavější díla budou vystavena v září v nově
zrekonstruovaném dětském oddělení.
■ ZMĚNĚNÁ PRACOVNÍ DOBA: do 30. srpna
knihovna mění provozní dobu. 
Oddělení pro dospělé čtenáře (zkrácení provozní
doby): pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8 - 12 hodin,
13 - 17 hodin; středa 9 - 12 hodin; sobota zavřeno.
Oddělení pro dětské čtenáře (rozšíření provozní
doby): pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9 - 12 hodin,
13 - 17 hodin; středa 9 - 12 hodin; sobota zavřeno.
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■ 19.8. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK
V BOBŠI. Pouze na telefonickou objednávku,
centrum Bobeš.
■ 25.8. v 17 hodin ŠESTINEDĚLÍ. Po přednášce
bude následovat cvičení pro těhotné, centrum Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 17.8. - 21.8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR DDM 
BOHUMÍN. Pro děti od 7 do 15 let. Sportovní hry
a soutěže, hry na počítačích, deskové hry, návště-
va bohumínského aquacentra - denně 9 - 16 ho-
din. Cena 600 Kč, Dům dětí a mládeže.� Hana
Tašková, ☎ 596 013 131, 603 448 235.

OSTATNÍ KULTURA

■ 1.8. v 10.30 hodin OSLAVA 85. VÝROČÍ ČIN-
NOSTI HASIČŮ V KOPYTOVĚ. Program: 10.30
hodin slavnostní průvod u točny Kopytov, 11 ho-
din svěcení standarty SDH Kopytov a sochy sv.
Floriánka, 11 - 19 hodin - výstava fotografií a kro-
niky SDH Kopytov v hasičské zbrojnici Kopytov,
12 hodin slavnostní schůze za účasti delegátů 
a hostů, 14 hodin ukázka zásahu mladých hasičů,
15 hodin -  ukázka zásahu a požární techniky SDH
Kopytov, 17 hodin -  letní hasičská slavnost.

SPORT

■ 8.8. v 9 hodin PĚTIHODINOVKA. Silniční závod
Slezského poháru amatérských cyklistů - SPAC 2009.
■ 15.8. v 11 hodin LOCHNESS GLIŇOČE. Závod
horských kol - australská vylučovací jízda.

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: Do 30. srpna může-

te ve všední dny za 70 korun zůstat v prostorách
koupaliště celé tři hodiny, každá další započatá
hodina přijde na 20 korun. V sobotu, neděli 
a o svátcích je cena 90 korun za hodinu a každá
další za 50 korun. 

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

Ilustrační foto František Krejzek
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Hasiči jsou univerzální
lidé do »nepohody«

V dnešním čísle Oka dáváme větší prostor
hasičům. V městských částech jsou nositeli zá-
bavy, kulturního života a mají nezanedbatelnou
úlohu při výchově dětí a mládeže. Jejich vý-
znam a profesionalitu oceňuje veřejnost zejmé-
na v různých krizových situacích, a	 se jedná 
o vážné dopravní nehody, průmyslové havárie,
povodně či požáry. Nezklamali a podali městu
pomocnou ruku i při řešení technického pro-
blému na suché nádrži ve Skřečoni, která zadr-
žuje vodu z okolních kopců a polí. Při přívalo-
vých deštích v minulých dnech došlo dosud 
z neujasněných příčin k zablokování výtoku vo-
dy a hasiči v čele s velitelem dobrovolných hasi-
čů Václavem Ferfeckým, Radkem Štolfou a Ro-
bertem Hanákem v náročných podmínkách
hledali způsob, jak závadu odstranit. (fial)

Za deště do trávníků
sekačky nemohly

Deštivé týdny byly příznivé pro rychlý růst
trav a plevele. Stížnosti na neudržované plochy
byly v některých případech namístě. Ale kde
jsou časy, kdy se sekáč s kosou dostal kamkoliv.
Sekačky a travní traktory byly omezeny neustá-
lými přeháňkami, v některých místech stála
dlouhodobě voda. I tam, kam zahradníci ihned
po dešti vjeli, se to nepříznivě projevilo na kva-
litě sečení a vzhledu terénu. Travní dr	 se kupi-
la do chuchvalců namísto rovnoměrného roz-
ptýlení po ploše. Sečení se z tohoto důvodu po-
někud protáhlo a některá místa ve městě zůsta-
la neposekaná déle. Firmy, provádějící ve měs-
tě údržbu zeleně, ale kosení dohnaly. (red)

Zajímavé nové prvky pro děti i mládež nechala radnice v rámci oprav Hobby
parku nainstalovat začátkem prázdnin. Přibyla tu pružinová lavice, závěsná

houpačka ptačí hnízdo pro společné houpání několika dětí najednou, lezecká stěna, řetízková houpačka se žebřinami, stanový domeček
pro nejmenší, nový kolotoč, dvě kládové houpačky a 6 nových laviček. Obnovu parku za 550 tisíc korun zaplatilo město. (red)

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Nové prvky v Hobby parku


