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elektřiny str. 9

Bohumínští speleologové
opět na Čatyr Dag str. 10 

Florbal na hlavní třídě 
v centru města str. 12

Plavba po meandrech
předčila očekávání str. 13

DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO 
vyjde 10. září, 
uzávěrka 2.9.

Sbírka města
na povodně 
pokračuje

Sbírka na pomoc
povodněmi postiže-
ným obcím, kterou
začátkem července vy-
hlásilo naše město,
stále trvá.

Finanční prostředky
můžete posílat na po-
vodňový depozitní účet
6015-1721638359/0800,
variabilní symbol 9999.
Pokud chcete peníze o-
devzdat osobně na úřa-
dě, zajděte do hlavní
pokladny v prvním po-
schodí, číslo dveří 188.

(red)

Dětský koutek za trable s dálnicí
Bohumínské děti mohou

dovádět už na desátém dět-
ském koutku. Ten nejnovější
vyrostl začátkem srpna v No-
vé Vsi.

Náklady na jeho výstavbu
však nehradilo město. Jubilejní
desátý koutek je totiž kompen-
zací místním za prodloužení na-
vážky násypového materiálu na
stavbu dálnice. Stavební firma
ODS-Dopravní stavby Ostrava
se na jeho výstavbě dohodla 
s obyvateli Nové Vsi, kteří mu-
seli snášet o dva měsíce déle
zvýšenou nákladní dopravu 
v souvislosti s výstavbou dálni-
ce v bezprostřední blízkosti
svých domů.

Lucie BALCAROVÁ
Dětský koutek se skládá ze dvou věží s podestou ve výšce 1,4 a 2 metry 
a zabírá prostor o velikosti 10 krát 15 metrů. Foto: František Krejzek

Stavba nadjezdu dálnice D 47 spojujícího Slezskou ulici se Starým Bohumínem (pohled od Starého Bohumína). 
Foto: Jiří Rozsypal

Poslední úsek dálnice z Bohumína ke státní
hranici měl být zprovozněn v roce 2010 a do-
končen včetně terénních úprav v roce 2011. To
plně odpovídá mezinárodní dohodě s Polskem,
kde se poslední úsek staví podle plánu a polská
strana deklaruje, že smlouvu dodrží a v roce
2010 svůj úsek zprovozní. Nedodržení úmluvy
je totiž mezinárodní ostudou.

Konsorcium firem na stavbě nadále pracuje, a to
i o sobotách a nedělích, a jsou schopni dohodnuté
termíny dodržet, přestože jim již nyní investor -
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), dluží stamilióny

korun. Prvním paradoxem tedy je, že stát je v době
krize největším dlužníkem, místo aby podporou
investic podporoval zaměstnanost. 

Podle našich informací nabídly firmy ŘSD do-
končení dálnice z úvěru. Stát má navíc ale další
možnost, a to využít prostředky z dluhopisů. Tato
možnost vychází ze zákona, který v roce 2003 při-
jal Parlament ČR na podporu financování stavby
dálnice D 47. 

Možnosti tedy jsou a všechny jsou efektivnější,
než zakonzervování stavby, které by s sebou
přineslo stamilionové náklady, ztráty záruk apod.

(Dokončení na str. 6)
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Želví labyrint se rozrůstá 

dotace

I přes problémy s nenechavci, kteří již 
několikrát odcizili nářadí ze stavby želvího
labyrintu z areálu stacionáře Salome, pokra-
čuje jeho výstavba úspěšně dál. Želví zahrada
s labyrintem je projekt na podporu terapeu-
tických a relaxačních činností autistických,
mentálně a fyzicky postižených dětí. 

Celkový půdorys stavby je již dokončen, při-
budou ještě prvky přírodních živlů. Posezení 
u ohniště je už také v hrubých rysech hotové.

Zajímavostí je, že celá stavba je z přírodních
materiálů, z hlíny smíchané se slámou, dřeva,
proutí. Bludiště kolem srdce želvího labyrintu je

z dřevěných kůlů zapuštěných do země a stejný
materiál je použit také na dlažbu uvnitř přístřeš-
ku z vrbového proutí. Po obvodu bludiště budou
ještě umístěny pracovní stoly. Cestičky tvoří 
udusaná a upěchovaná zemina.

Na sobotu 29. srpna se v areálu stacionáře Sa-
lome chystá pracovní sobota. Přijedou sem ka-
pely z okolí. Hudebníci a zpěváci si navléknou
staré džínsy a bez nároku na odměnu pomohou
při stavbě labyrintu. V 18 hodin se dají »do ga-
la«a na zahradě začne koncert. Představí se také
Sluníčko, kapela Krompáč a další.

František KREJZEK

Želví labyrint na zahradě stacionáře Salome realizuje občanské sdružení Vesica. Foto: František Krejzek

Ve dnech 9. - 10. října letoš-
ního roku proběhnou volby
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Pro volební
kampaň na stránkách měst-
ských novin OKO nebyla sta-
novena zvláštní pravidla.
Znamená to, že volební stra-
ny, které mají v současné do-
bě zastoupení v zastupitel-
stvu města Bohumína, mo-
hou k tomuto účelu využít
zdarma 1/2 novinové strany.

Právo bezplatného publiko-
vání příspěvků v rozsahu maxi-
málně poloviny strany pro stra-
ny zastoupené v zastupitelstvu
vyplývá ze Statutu městských
novin. Ostatním politickým
stranám, politickým hnutím či
koalicím budou jejich články
zveřejněny jako komerční re-
klama. Podrobnosti, včetně ce-
níku inzerce a termínů redakč-
ních uzávěrek, jsou uvedeny na
internetových stránkách měs-
ta, v sekci Zpravodajství - měst-
ské noviny OKO. V případě
nejasností či dotazů použijte
adresu: oko@mubo.cz.

Dagmar FIALOVÁ, 
šéfredaktorka městských novin

Cyklostezka, která usnadní

pohyb cyklistů v samotném

centru města, by se měla začít

stavět už v březnu. Bude bez-

bariérová a získá nové ochran-

né prvky. Vznikne částečnou

rekonstrukcí místních chodní-

ků a komunikací. Přibudou na
ní bezpečné přechody pro
chodce a veřejné osvětlení.
První cyklisté by ji mohli začít
využívat už příští rok v září.

Dočkáme se nové cyklostezky
Přes tři kilometry dlouhá obousměrná cyklostezka vznikne

už příští rok v centru města. Radnici se na její vybudování po-
dařilo získat téměř 10,5 milionovou dotaci z evropských fon-
dů. Celkové náklady jsou 14,5 milionu korun. 

Trasa nové cyklostezky pove-
de od kruhového objezdu u že-
lezárenského mostu a super-
marketu Billa na Štefánikově u-
lici v centru města až téměř na
konec Šunychelské ulice, ke
stavbě dálnice. Plánovaná více
než tříkilometrová cyklostezka
vyroste v místech, kterými do-
jíždějí lidé do největších bohu-
mínských podniků. 

Lucie BALCAROVÁ

Pro konkrétní obec, postiženou letošními
záplavami, uspořádala Adra sbírku na pomoc zatopeným oblastem. V kasičce, která byla k dispo-
zici pro dárce na informačním centru radnice, se během července a srpna nasbíralo 5 461 korun.
Peníze budou předány obecnímu úřadu v Jeseníku nad Odrou. (red)

Adra spočítala sbírku na povodně

Volební 
kampaň v Oku

Poslední volný byt 
ve Starém Bohumíně

Je vyhlášeno III. kola přijí-
mání žádostí o poslední vol-
ný byt v novém domě na uli-
ci Slezské ve Starém Bohu-
míně pro příjmově vymeze-
né osoby. Jedná se o bezbari-
érový byt o velikosti 0+2 v 2.
nadzemním podlaží. 

Nájemce musí splňovat pod-
mínky podle zásad města, jako
je např. doložení lékařského
potvrzení o nutnosti bezbarié-
rového bydlení, trvalý pobyt na
území okresů Karviná, Ostra-
va, Opava, Frýdek-Místek, a to
nepřetržitě po dobu pěti let
atd. Vyvolávací cena je 31 ko-
run/m2 a maximální 77 korun/
m2 měsíčně. Veškeré podmínky
zájemci najdou na interneto-
vých stránkách www.mubo.cz,
bližší informace podá Lenka
Vachtarčíková (majetkový od-
bor, vedlejší budova Masaryko-
va 225, kancelář č. 207, telefon
596 092 199). (vach)
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I Byt na ulici Budovatelské
293, 1+2, číslo bytu 3, kate-

gorie I., 2. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 48,15 m2, celková plocha
48,15 m2. Prohlídka bytu pro-
běhla 27.8. dopoledne. Licita-
ce se koná 31.8. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Šunychelské
955, 1+2, číslo bytu 10, ka-

tegorie I., 4. nadzemní podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 52,28 m2, celková plocha
53,38 m2. Prohlídka bytu pro-
běhla 27.8. dopoledne. Licita-
ce se koná 31.8. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
0+1, číslo bytu 48, katego-

rie I., 10. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 33,05 m2, celková plocha
33,05 m2. Prohlídka bytu pro-
běhla 27.8. dopoledne. Licita-
ce se koná 31.8. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Louny 171,
1+3, číslo bytu 3, kategorie

I., 2. nadzemní podlaží. Plocha
pro výpočet nájemného 102,70
m2, celková plocha 113,80 m2.

Prohlídka bytu 28.8. od 10.30
do 11 hodin. Licitace se koná
31.8. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
1077, 1+2, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 58,95 m2, celková plocha
61,20 m2. Prohlídka bytu 3.9.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 7.9. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 32,

kategorie I., 6. nadzemní pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,88 m2, celková plocha
31,20 m2. Prohlídka bytu 1.9.
od 9.30 do 10 hodin. Licitace
se koná 7.9. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
176, 1+2, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 3. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 54,79 m2, celková plocha
58,09 m2. Prohlídka bytu 1.9.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 7.9. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Trnkové 307,
1+1, číslo bytu 6, kategorie

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

Připravované licitace městských bytů 
II., 2. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného
50,33 m2, celková plocha 56,33
m2. Prohlídka bytu 3.9. od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 7.9. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1143, 1+3, číslo bytu 54,

kategorie I., 10. nadzemní pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,61 m2, celková plocha
69,93 m2. Prohlídka bytu 1.9.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 9.9. v 16 hodin.

I Byt na ulici Tovární 426,
1+3, číslo bytu 19, kategorie

I., 4. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného
77,09 m2, celková plocha 80,03
m2. Prohlídka bytu 3.9. od 
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 9.9. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Poděbradově
126, 1+2, číslo bytu 16, ka-

tegorie I., 4. nadzemní podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 60,68 m2, celková plocha
62,68 m2. Prohlídka bytu 8.9.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 9.9. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 56,

kategorie I., 10. nadzemní po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,13 m2, celková plo-
cha 29,70 m2. Prohlídka bytu

1.9. od 10.30 do 11 hodin. Lici-
tace se koná 9.9. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Slezské 363,
1+2, číslo bytu 10, kategorie

I., 4. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného
89,10 m2, celková plocha 91,30
m2. Prohlídka bytu 3.9. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 14.9. v 16 hodin.

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

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 57,00 m2, celková plocha
57,70 m2. Prohlídka bytu 3.9.
od 7.30 do 8 hodin. Licitace se
koná 14.9. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Jateční 212,
1+2, číslo bytu 4, kategorie

I., 2. nadzemní podlaží. Plocha
pro výpočet nájemného 62,74
m2, celková plocha 68,24 m2.
Prohlídka bytu 4.9. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
14.9. v 16.30 hodin. 

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

1071, 1+3, číslo bytu 4, kate-
gorie I., 2. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 67,17 m2, celková plocha
69,04 m2. Prohlídka bytu 4.9.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 14.9. v 16.45 hodin.

(vach)

Oprava propadlých poklopů kanalizace
Ulice Čs. armády má čas

od času problémy s propad-
lými poklopy revizních ša-
chtic, které jsou umístěny u-
prostřed vozovky. Není to
poprvé, kdy si občané stěžo-
vali na hluk z dopravy, který
způsobují těžká nákladní au-
ta přejíždějící přes pokleslá
víka kanalizace.

Severomoravské vodárny 
a kanalizace Ostrava slíbily
občanům nápravu. V součas-
né době probíhají na ulici Čs.
armády opravy pokleslých ka-
nalizačních vík. Provádějící
firma používá speciální úpra-
vu uložení kovových poklopů,
aby byl v maximální míře ztlu-

men hluk při jejich přejezdu.
Průjezdná bez omezení by mě-
la být ulice Čs. armády do po-

loviny září. Radnice pro zmír-
nění dopravní zátěže prosadila
zákaz vjezdu nákladních vozi-

del s výškou menší, než je pro-
fil podjezdu v Pudlově, kam je
doprava odkloněna. (red)

Foto: František Krejzek
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Nájemné v Bohumíně se zvýší postupně
Od příštího roku by město

mohlo zvýšit cenu nájmu na
částku 38 Kč za m2. Pro
zmírnění dopadů na rodin-
né rozpočty nájemníků roz-
hodla rada města o postup-
ném navyšování. V roce 2010
se tak zvýší stávající nájemné
u bytů standardní kvality
(původně I. a II. kategorie) 
z 26 korun na 30 korun za 
1 m2. Pro byty se sníženou
kvalitou (původně III. a IV.
kategorie) je cílovou částkou
34 korun za m2, ale v roce
2010 to budou pouze 22 ko-
runy za m2. Do 30. září obdr-
ží nájemníci oznámení o ú-
pravě nájemného. 

O další informace jsme po-
žádali Romana Honysze, mís-
tostarostu města.

V rozhodnutí rady se hovoří 
o poskytnutí slevy na nájemném.
Koho se slevy týkají a jak je bude
moci získat?

Rada města vzhledem k sou-
časné situaci dané celosvěto-
vou krizí a vzrůstající neza-
městnaností rozhodla poskyt-
nout slevy z maximální výše
nájemného. Od 1.1.2010 tedy
město uplatní nájemné pouze
ve výši 30 korun u bytů stan-
dardní kvality a u bytů se sní-
ženou kvalitou ve výši 22 ko-
run. Tyto slevy budou promít-
nuty plošně a není třeba o ně
žádat. Nájemci městských bytů
budou informováni dopisem 
v průběhu měsíce o úpravě ná-
jemného a do konce roku 2009
obdrží nové evidenční listy. Cí-
lem tohoto opatření je, aby
platby za bydlení v městských
bytech byly přiměřené vzhle-
dem k současným podmínkám
a nájemci je byli schopni z ro-
dinných rozpočtů hradit.

Existují některé městské byty,
kterých se nová úprava nájemného
vůbec nedotkne?

Úprava se ne-
týká bytů, kde
bylo sjednáno
nájemné smluv-
ně na základě licitace nájmu 
a jeho výše přesahuje částku
maximálního nájemného po
slevě - v roce 2010 tedy 30 ko-
run za m2. Pro informaci chci
zájemce o městské byty uvědo-
mit o tom, že od roku 2010 do-
jde rovněž k úpravě vyvolávací
ceny u licitací. Plošné zvýšení
nájemného se tedy týká stávají-
cího regulovaného nájemného
v městských bytech.

Rada projednávala a schvalovala
také opravy bytového fondu 
pro příští rok. Vyslyšela některé

požadavky nájemníků, kteří stav
svých domů považují za havarijní?

Chtěl bych především při-
pomenout, že
veškeré nájem-
né vracíme do
oprav měst-

ského bytového fondu, které
přispívají ke zlepšení jeho
technického stavu, ale přidá-
váme i další vlastní prostředky
na prováděné rekonstrukce
městských domů. Množí se
požadavky na lepší bydlení, vý-
měny oken, zateplování a ú-
prava nájemného bude zname-
nat rychlejší zlepšení technic-
kého stavu městských domů.
Při sestavování plánu oprav
bytového fondu pro rok 2010
jsme vycházeliz připomínek
nájemců, z poznatků bytových

techniček a samozřejmě bylo
prováděno místní šetření da-
ných návrhů pracovní komisí,
složenou ze zástupců vedení
města a členů bytové komise.
Nejsme však schopni zabezpe-
čit veškeré požadavky našich
nájemníků v daném roce. Něk-
teří možná budou i nespokoje-
ni, proč se opravy neprovádí 
u nich. Většinou se jedná o vý-
měny oken. Naší snahou, a mu-
síme pro to udělat maximum,
je v průběhu tří až čtyř let pro-
vést výměny oken v celém by-
tovém fondu města. Opravy by-
tového fondu schválené radou
města budou projednány na
pravidelné schůzce s domovní-
ky a následně i v domech, kte-
rých se opravy dotknou.

František KREJZEK

bydlení

Na opravy a rekonstrukce bytového fondu vynakládá radnice kromě peněz z městské pokladny veškeré finanční
prostředky vybrané na nájemném. Foto: Lucie Balcarová

Také pro další období jsou na třech oddě-
leních připraveny osvědčené evergreeny,
například keramika, taneční kroužky, jazy-
kové kurzy, florbal, bojová umění nebo po-
čítačové hry, ale také některé novinky, jako

je kurz záchranáře nebo základy kosmetiky.
Měsíční zápisné v kroužcích začíná již od
50 korun a vše se rozběhne v prvních
dnech září. Přihlášky a kompletní nabídka
je k dispozici na všech školách, v infocentru

radnice, Salonu Maryška a samozřejmě ta-
ké v DDM (www.ddmbohumin.cz), na tex-
tovém zpravodajství místní kabelové tele-
vize. Zájemci o vedení některého z kroužků
se mohou hlásit na sekretariátu DDM (e-
mail: ddmbohumin@post.cz ), kde se přijí-
mají také požadavky na pronájem tělocvičny
a turistické základny v Jablunkově-Návsí. 

Ondřej VESELÝ, DDM Bohumín

Dům dětí a mládeže připravuje kroužky a kurzy pro nový školní rok
Po období relativního prázdninového klidu, kdy DDM uspořádal dva táborové

turnusy v Jablunkově-Návsí a dva příměstské pobyty, kterých se zúčastnilo přes 240
dětí, jsou v plném proudu přípravy kroužků a kurzů pro školní rok 2009/2010.
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aktuálně

Proč zanikne rodný dům 
malíře Bachracha ■ Po půlnoci 19. července bylo

na služebnu městské policie
oznámeno, že v Rychvaldu ně-
kdo poškozuje motorová vo-
zidla odlamováním znaků vý-
robců. Hlídka pak zadržela tři
mladíky s odcizenými znaky,
kteří poškodili minimálně 15
vozidel. 

■ Ještě téže noci požádala Poli-
cie ČR o spolupráci při zadrže-
ní pachatelů, kteří v Rafinér-
ském lesíku přepadli muže,
kterému byla odcizena peně-
ženka. Podle popisu strážníci
na nádraží ČD zadrželi oba
podezřelé pachatele loupeže.

■ Hluk sypajícího se skla upo-
zornil občany Rychvaldu, že se
děje něco nekalého. Zavolali
hlídku městské policie, která
21. července u prodejny Hruš-
ka zadržela muže, který rozbil
vstupní skleněné dveře do pro-
dejny, avšak již odtud nestačil
s nakradeným zbožím utéci.
Navíc se jednalo o muže, který
byl hledaný Policií ČR pro
předchozí trestnou činnost.

■ Strážníci zadrželi 24. červen-
ce na nádraží ČD dalšího hle-
daného muže.

■ Tři mládence, kteří se po-
koušeli přes světlík na střeše
vniknout do budovy školy na
Bezručově ulici, zadrželi stráž-
níci 25. července večer.

■ V průběhu deseti dnů, od
27. července do 6. srpna, zadr-
žela městská policie tři hleda-
né osoby.

■ Také stacionář Salome se stal
terčem zloděje, který 11. srpna
v časných ranních hodinách
rozbil skleněné vstupní dveře
a pak se ještě vloupal do sta-
vební buňky v areálu. Pacha-
tele strážníci zadrželi.

■ Do nemocnice odvezla 13.8.
záchranná služba zraněného
sebevraha, který chtěl opako-
vaně skočit z lávky nad kolejiš-
těm ČD. Zabránila mu v tom
přivolaná hlídka městské poli-
cie, která mu úmysl rozmluvila.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské
policie

Vnitřní prostory starého mlýna
jsou v dezolátním stavu.

Foto: archiv města

Jeden z obrazů malíře Bachracha
Bareého visí také na radnici.

Foto: František Krejzek

Jak jsme již informovali v minulém čísle Oka, musí být
zbourán mlýn ve Starém Bohumíně. Předseda občanského
sdružení Přátel bohumínské historie Jan F. Teister nám
upřesnil, že v letošním roce uplyne 510. výročí od první
písemné zmínky o tomto vodním mlýnu. »Je to poslední z pů-
vodních tří vodních mlýnů na území dnešního Bohumína, který se
dochoval do dnešních dnů. Málokdo ví, že se v něm roku 1863 
narodil vskutku významný bohumínský rodák - malíř David Ema-
nuel Bachrach-Bareé,« říká Jan Teister.

Oko požádalo o vyjádření 
k důvodům demolice vedou-
cího stavebního odboru Li-
bora RADIŇÁKA:

Na území našeho města se
nachází řada historicky vý-
znamných objektů. Zachova-
lost těchto budov je odrazem
péče jejich současných i minu-
lých vlastníků. Ačkoliv povin-
ností majitele každého objektu
je zajiš�ovat řádnou údržbu,
ne vždy tomu tak je.

Jedním z takových extrém-
ních případů je starý mlýn na
ulici Sokolovské ve Starém Bo-
humíně v těsné blízkosti Baj-
cůvky. Vlastníkem objektu je

firma, která skončila v likvida-
ci a nelze bohužel zákonnými
prostředky majitele přinutit,
aby objekt zrekonstruoval,
provedl nezbytné udržovací
práce či v nynějším případě ob-
jekt zdemoloval. S ohledem na
jeho havarijní stav a naruše-
nou statiku musí stavební 
úřad nařídit odstranění stavby
prostřednictvím odborné sta-
vební firmy. Náklady na demo-
lici ponese město a následně je
bude na vlastníkovi vymáhat. 

Přestože v každé z měst-
ských částí lze narazit na pa-
mátkově zajímavý objekt, s o-
hledem na historický vývoj
Bohumína se nejvíce význam-
ných objektů nachází ve Sta-
rém Bohumíně. 

Jednou z možností záchrany
historicky významné stavby či
kulturní památky je její od-
koupení městem a následná
rekonstrukce. Město však ne-
má finanční prostředky na vý-
kup a rekonstrukce všech chát-
rajících nemovitostí. V roce
2007 například zastupitelstvo
rozhodlo o výkupu Národního
domu od soukromého vlastní-
ka. V současné době je dokon-
čena příprava projektové do-
kumentace na jeho rekon-
strukci a připravuje se projek-
tová dokumentace objektu č.
p. 45, nacházejícího se také na

náměstí Svobody ve Starém
Bohumíně. Obě tyto kulturní
památky podléhají přísnému
režimu posuzování ze stran
památkového úřadu, a proto
jsou náklady spojené s rekon-
strukcí značné (rozpočtované
náklady na opravu Národního
domu se blíží 80 milionům ko-
run). Zároveň se v současné
době vypracovává urbanistic-
ká studie rekonstrukce náměs-
tí Svobody, čímž dojde i po
další dostavbě jižní části ná-
městí k oživení života ve Sta-
rém Bohumíně. 

Nejen město, ale i samotní
občané se významně podílejí
na záchraně historických ob-
jektů. Vyzdvihnout je potřeba
zejména úsilí členů občanské-
ho sdružení Přátel bohumínské
historie, občanského sdružení
Maryška, Klubu vojenské his-
torie a dalších nadšenců, kteří
aktivně napomáhají při rozvoji
našeho města, za což jim patří
velké poděkování. (red)

Letní kino bude patřit příznivcům hip hopu

v sobotu 29. srpna od 19 hodin. Vystoupí zde kapely Hosté odjinud, Dezerterz a kapela Safari 

z Ostravy. Chybět nebude ani ohňová show v podání Dragon Fire. Break dance v exhibici před-

vedou Money-fest crew Bohumín, Break Bones Crew Karviná a Vegets Crew Havířov. (kab)

Letní kino bude patřit hip hopu
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DOMÁCÍ NÁSILÍ - UMÍTE SE BRÁNIT?

Forma násilí - ekonomická
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: : Manžel mi odmítá
dávat peníze ze svého platu, který
je mnohem vyšší, než můj. Vše do
domácnosti (včetně potravin) ku-
puji ze svého příjmu, platím ná-
jemné, dětem školní potřeby 
a školní aktivity. Když chci po
muži nějaké peníze, vždy se jen 
akorát pohádáme. 

Řešení: Pokud hmotná a kul-
turní úroveň obou manželů
není stejná (§ 91 odst. 2 Záko-
na č. 94/1963 Sb. o rodině) 

a jeden z manželů odmítá na
domácnost a výživu přispívat,
může se partner domáhat fi-
nančních prostředků soudní
cestou, a to žalobou o určení
výživného mezi manžely a ža-
lobou o určení výživného na
nezletilé děti. Soud tyto pomě-
ry upraví. Návrhy je možno
zdarma sepsat v Občanské po-
radně Bohumín.

Kateřina MATULOVÁ, 
poradkyně OP Bohumín

Co bude se stavbou dálnice ve městě?
(Dokončení ze str. 1)
Co se týče samotného Bohu-

mína, tak spolu s Moravsko-
slezským krajem usilujeme 
o včasné dokončení stavby 
a věřím, že dokončena také bu-
de. Ale město samo příliš mož-
ností ovlivnit financování
stavby státem nemá. Ještě ne-
jsme ve fázi, kdy bychom »or-
ganizovali protesty«. Se stav-
bou dálnice souvisí ještě zapo-
čatá stavba dálničního přiva-
děče a nového skřečoňského
mostu. V tomto případě se roz-
hodne do podzimu. Nelze strh-

nout starý most, aby pak stát
řekl, nemáme finance na nový.
To by pro Bohumín znamenalo
naprostý dopravní kolaps.

Stavba dálnice nyní zname-
ná vysokou prašnost, znečiště-
né komunikace, obchvaty na
spojnicích centra a městských
částí, které jsou i několikakilo-
metrové a způsobují dopravní
problémy a extrémní zatížení
částí s rodinnou zástavbou,
kde původně žádná doprava

nebyla. Takto dlouhým ob-
chvatem funguje i doprava do
nemocnice. Toto provizorium
lze akceptovat po nezbytnou
dobu stavby, ale nemělo by se
o roky prodlužovat!

Dalším problémem je obtíž-
né plánování dalších investic,
zejména dopravních, které
musí na stavbu dálnice časově
navazovat. Takto jsou postiže-
ny městské části Starý Bohu-
mín, Šunychl a osada Nová
Ves.

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína

invest ice

pozvánky

aktuálně

Prvotní podezření na zavi-
nění havárie největším produ-
centem odpadních vod v dané
lokalitě ŽDB Group a. s. se
nepotvrdilo. Naopak, bylo
zjištěno, že vypouštěním vod 
z čistírny odpadních vod ŽDB
Group a. s. došlo ke zlepšení
průtoku v potoce. Pod vyústí
čistírny odpadních vod, která
vypouštěla asi 80 litrů za se-
kundu, došlo k naředění a zře-
telně zde plavaly živé ryby. Tou
dobou bylo velmi teplo a v po-

toce nad vyústí byl minimální
průtok, voda měla nazelena-
lou barvu. 

Na místě byly odebrány
vzorky vody k rozboru kvality.
Podle rybářů šlo o masivní ú-
hyn karase stříbřitého. Tato
invazní ryba, která se infiltro-
vala do českých rybníků, ve
strouhách a potocích běžně ži-
je a rychle se množí. Karas
stříbřitý je ryba velmi houžev-
natá, co se týče změn obsahu
kyslíku ve vodě. Uvádí se, že je
schopná přežít někdy i nulové
koncentrace kyslíku. V potoce
bylo v místě úhynu naměřeno
2 mg/l, je tedy možné, že k ne-
dostatku kyslíku se připočetlo
i další znečistění organického
původu (např. z vypouštěných
odpadních vod z přilehlých o-
bytných domů). Při odbourá-
vání tohoto znečištění se totiž
kyslík ve vodě rychle spotřebo-
vává. Se zvyšující se teplotou
vzniká ve vodě kyslíkový defi-
cit. Dochází k zintenzivnění
samočisticích procesů a sou-
časně klesá rozpustnost a tedy
i obsah kyslíku ve vodě.

Místní vodoprávní úřad
chce prověřit všechny varian-
ty, a proto se při své dozorové
činnosti zaměří i na kontrolu
likvidace odpadních vod z o-
bytných domů v dané lokalitě.

Text a foto: Věra NIKLOVÁ,
odbor životního prostředí

Úhyn ryb v Bohumínské stružce
V polovině srpna ohlásili občané z ulice Tovární úhyn ryb 

v Bohumínské stružce. Situaci šetřila Česká inspekce životní-
ho prostředí a místní vodoprávní úřad. 

Za úhyn ryb v Bohumínské stružce
mohou s největší pravděpodob-
ností vysoké teploty a nízký obsah
kyslíku ve vodě.

Svoz nebezpečných
odpadů a vyřazeného
elektrozařízení

Připomínáme všem obča-
nům, že v sobotu 5. září pro-
běhne v tomto roce třetí svoz
nebezpečné složky komunální-
ho odpadu a vyřazeného elekt-
rozařízení. Pojízdná sběrna bu-
de přistavena na určených sta-
novištích ve stanovených ča-
sech podle stálého harmono-
gramu (viz ekologický kalendář
města na rok 2009). Případné
dotazy a informace sdělíme na
Městském úřadě Bohumín,
tel. 596 092 154. (plu)

Velká párty  pro děti
k ukončení prázdnin

ADRA klub Bohumín zve
děti od 7 do 14 let na společné
ukončení prázdnin. 30. srpna
prožijeme den plný her, soutě-
ží a dobrodružství. Budeme
společně hledat našeho spolu-
pracovníka, cestovatele Všu-
dybyla, který nám psal před
měsícem, že překračuje hrani-
ce Číny. Od té doby od něj ne-
přišla žádná zpráva. Sraz je 
v 10 hodin v ADRA klubu na
Mírové ulici 14 (vedle garáží). 
O děti se postarají lektoři, ob-
čerstvení je zajištěno. Ukonče-
ní akce je v 15 hodin. (rok)

Schůzka Klubu 
seniorů v kavárně

V úterý 1. září se ve 14.30
hodin uskuteční v kavárně na
náměstí informativní schůzka.
Srdečně zveme všechny bohu-
mínské seniory. (pra)

Výstava chovatelů 
domácích zvířat

V hasičském areálu U Chle-
bíka pořádá základní organiza-
ce Českého svazu chovatelů
Šunychl dvoudenní výstavu
drobného zvířectva a mlá	at
králíků. Výstavu můžete na-
vštívit 12. září od 9 do 18 ho-
din a 13. září od 9 do 16 hodin.

(red)
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Bohumínští rodáci a jejich osudy
»Petr Vícha vytáhl Bohumín z jeho postkomunistické šedi na skutečně

výstavní evropský standard«, říká diplomat Rudolf Opatřil

Toto vrcholné vyznamenání
obdržely i další významné o-
sobnosti veřejného života, mj.
Václav Havel, první demokra-
tický prezident České republi-
ky, Alexandr Vondra, předse-
da Euroatlantické Rady, Jiří
Šedivý,  náměstek generálního
tajemníka NATO, Jaroslav Še-
divý, historicky první český
velvyslanec při NATO. Rudol-
fa Opatřila jsme se zeptali:

Jak lze takové vyznamenání získat?
Bylo to pro mne velkým pře-

kvapením, nikdy jsem o žádná
vyznamenání neusiloval a ani
nepředpokládal, že má činnost
v rámci neziskové organizace
bude takto oceněna. Nemohu
se poměřovat s politiky vizio-
náři z různých politických stran,
kteří před 10 lety přivedli naši
zemi do struktur NATO. Úva-
hy o formách bezpečnosti 
a o způsobu informovanosti
široké veřejnosti mne před 10
lety vedly s kolegou k tomu, a-
bychom doslova na koleně za-
ložili nevládní neziskovou or-
ganizaci Jagello 2000. Tehdy

se jednalo o česko-polskou or-
ganizaci, vždy� jsme s Polskem
od dob Jagelonců poprvé z vlast-
ní vůle spojenci v rámci NATO,
proto ten název. Vzpomínám
na skromné začátky, kdy jedna
povedená konference byla po-
važována za obrovský úspěch.
Dnes jsme největší evropskou
neziskovou organizací popula-
rizující a přibližující občanům
bezpečnostní politiku, včetně
činnosti NATO. 

Pro bohumínského občana
jsou asi nejviditelnějším a nej-
známějším efektem naší práce
zářijové Dny NATO v Ostra-
vě (Dny NATO letos proběh-
nou 18. - 20.9. na letišti Leoše
Janáčka v Ostravě). Tam před-
stavujeme průřezově bezpeč-
nostní parametry pozemního
vojska, hasičů, vězeňské služ-
by a uniformovaných složek,
předvádíme letecký potenciál
různých armád ve statických 
i dynamických ukázkách. De-
sítky tisíc diváků během každé-
ho ročníku jsou pro nás velkým
oceněním a potvrzením po-
třebnosti takovéto prezentace.

Založili jsme v Praze kon-
taktní Informační centrum 
o NATO, mimochodem, tento
produkt jsme úspěšně expor-
tovali i na Ukrajinu a - světe
div se - do Srbska.

Fenoménem je středoškol-
ská vědomostní soutěž o NATO
pod názvem Aliante. Rozšířila
se kromě aliančních států i na
Ukrajinu a Kalifornii. Vítězo-
vé jedou na zajímavé mise -
během těch let jsme se studen-
ty byli na nejrůznějších mís-
tech - např. na polské ponor-
ce, na anglické letadlové lodi.

Co bylo hlavním impulsem 
k těmto vašim aktivitám? 

Od počátku demokratických
změn v devadesátých letech
jsem si  uvědomoval, že bez-
pečnost moje, mojí rodiny,
rodného města, českého státu,
není takovou samozřejmostí
jak jsem si myslel a jak bych si
samozřejmě přál. O bezpeč-
nost je třeba neustále dbát,
podporovat ji, hýčkat. Jsem
přesvědčen, že deficit bezpeč-
nosti vyústí dříve nebo později
v deficit demokracie. Nevůle 
k obraně dříve nebo později
povede k podřízenosti, po-
stupné ztrátě svobody, a tedy
ke ztrátě bezpečnosti. Platí to
stejně jak na úrovni jednotliv-
ců, tak i celých států. 

Jak hodnotíte otázku bezpečnosti
v současné době?

Bezpečnost má mnoho po-
dob. Nejedná se pouze, a už
vůbec ne výhradně, o vojen-
skou akci na bezprostřední
ohrožení našich životních záj-
mů - a� už aktivní, jak je tomu
v případě boje s tmářským tali-
banským hnutím, nebo pasiv-
ní, jak je tomu v případě proti-
raketové obrany. V dnešní do-
bě se například tlačí do popře-
dí energetická bezpečnost.
Občan má právo očekávat, že
veškerá energie potřebná k je-
ho normální, každodenní exi-
stenci bude nadále přístupna -
ale není tomu tak. Může se
stát, že v případě existenční
závislosti na jednom zdroji, či
na jednom směru dodávek e-

nergie, můžeme být vydíratel-
ní tímto zdrojem, nebo tímto
směrem.  Že se nás to netýká?
Omyl. Vzpomínáte na zimní
plynovou krizi? Zde byl typic-
ký případ závislosti na výhrad-
ním ruském zdroji plynu a na
ukrajinském směru toku plynu
- během jejich sporu o peníze
nastal problém s plynulým za-
jištěním dodávek pro evropské
a tedy i české spotřebitele. Na-
še české předsednictví v Ev-
ropské unii zvládlo sice ener-
getickou krizi excelentně, ale
jak by tomu bylo dnes, kdy
procházíme vynucenou vládní
transformací, těžko říci. Poli-
tická stabilita je rovněž sou-
částí bezpečnosti. Toto ener-
getické varování lze samozřej-
mě aplikovat i na elektřinu či
teplárenství. Je absolutně nut-
né rozvrstvit způsob výroby e-
lektřiny i dopravy ke konco-
vým odběratelům. O teplu pro
občana to platí stejně tak. Jak
je vidět, bezpečnost má různé,
mnohdy nečekané formy.

Sledujete dění v Bohumíně?
Ale samozřejmě, i když dlou-

hodobě žiji mimo území ČR.
Jsem poctivým čtenářem elektro-
nické podoby OKA a při mých
občasných návštěvách Bohu-
mína si všímám, kolik se toho
změnilo. Nesmírně si vážím
starosty Petra Víchy a obdivuji
jej - vytáhl Bohumín z jeho
postkomunistické šedi na sku-
tečně výstavní evropský stan-
dard. Považuji jej spolu s prvo-
republikovým starostou Dr.
Karl Ottem za nejlepší mana-
gery v historii našeho města. 

Připravila Dagmar FIALOVÁ

Rudolf Opatřil (3. zprava) při převzetí medaile Karla Kramáře za 
zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka. 

Foto: archiv Rudolfa Opatřila

V dubnu 2009 obdržel bohumínský rodák Rudolf Opatřil,
bývalý poslanec Parlamentu ČR, nyní diplomat, vysoké vlád-
ní ocenění. Tehdejší premiér Mirek Topolánek mu předal
medaili Karla Kramáře za zásluhy o obnovu demokracie,
práv a svobod člověka. Medaile se udělovala při příležitosti
desetiletého výročí členství České republiky v NATO.
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Před válkou v Bohumíně žil
a údajně také zemřel Isidor
Storz, který bydlel na Ostrav-
ské ulici č. 258. Isidor Storz
měl syna Ri-
charda, který
zemřel v kon-
centračním tá-
boře v roce 1944. Ten bydlel
na ulici Ostravské 689. Isidor
Storz (potomci psáni Štorc) ú-
dajně zemřel v roce 1969 a je-
ho žena ho přežila. Zda jsou
oba pochováni v Bohumíně
jsme zatím nezjistili. 

Spolu s ním na stejné adrese
bydlela jeho sestra Rosa (zem-
řela v roce 1944 v koncentrač-
ním táboře), provdaná za Er-
vina Steuera. V roce 1921 se
těmto manželům narodil syn

Zikmund a v roce 1924 druhý
syn Kurt. Zda měli další děti,
není známo. V roce 1939 ode-
šel Zikmund Steuer se svým
otcem do Sovětského svazu. 
O osudech dalších členů rodi-
ny nejsou informace.

Nyní žije v Praze pravnučka
manželů Rosy
a Ervina Steu-
rových (jejím

dědečkem byl Zikmund Steu-
er), která pátrá po svých před-
cích. Ráda by nalezla některé-
ho žijícího příbuzného nebo 
alespoň hrob Isidora Storze.

Naše noviny již dvakrát byly
úspěšné. Máme naději, že také
tentokrát některý z čtenářů
zná tato jména a podá nám by�
sebemenší stopu po osobách,
které jsme popsali? 

Volejte do redakce na tele-
fonní číslo 596 092 282 nebo
mailujte na adresu oko@mu-

Pomůžete znovu navázat zpřetrhané vztahy?
Už dvakrát čtenáři Oka pomohli najít osoby, které po 

letech odloučení znovu toužily navázat ztracený kontakt. 
Tentokrát vám nabízíme velmi málo dochovaných informací.

bo.cz. Informace můžete také
donést osobně na radnici, 
č. dveří 123 nebo poslat poš-
tou na adresu Redakce Oka,
Masarykova 158, Bohumín.

František KREJZEK

Tato fotografie z roku 1967 se 
zachovala bez určení, o koho jde
(s velkou pravděpodobností je to
Isidor Storz s manželkou). Na
zadní straně je pouze věnování
»od strýčka a tety«. 

Isidor Storz údajně zemřel v roce
1969. Ví někdo něco bližšího 
o jeho osudu a osudu jeho rodiny?

pátrání

O aktivitách a zajímavých
akcích dobrovolných hasičů
v jednotlivých městských
částech čteme na stránkách
Oka pravidelně. Měl jsem
možnost zúčastnit se oslav 
k 85. výročí vzniku činnosti
hasičstva v Kopytově, které
se konaly 1. srpna v areálu
jejich hasičské zbrojnice. 

Historie je bohatá, není však
nepřetržitá. Ta nejnovější se
datuje od povodně v roce 1997,
kdy se kolem nadšenců, bratrů
Františka a Michala Mlynkeco-
vých, vytvořila obětavá parta
mladých, která se postupně
stala výjezdovou jednotkou
SDH Šunychl II.-Kopytov a od
1. ledna 2008 samostatnou
jednotkou SDH Bohumín-Ko-
pytov. Kdo by se chtěl dozvě-
dět více podrobností, může si
prostudovat obsáhlý Sborník
vydaný k tomuto výročí. 

Oslavy byly zahájeny průvo-
dem od točny v Kopytově a ná-
sledovalo posvěcení nejen no-
vé standarty SDH, kterou vy-
šila Věra Mikulková ze Svaté-
ho kopečku u Olomouce, ale
také dřevěné sochy sv. Floriá-
na, kterou zhotovil Jaroslav
Thér. Následovala slavnostní

schůze, které se zúčastnili také
zástupci SDH ze Starého Bo-
humína, Dětmarovic, Havířo-
va, z družebních polských
Gorzyc a z čestných hostů byli
přítomni starosta města Petr
Vícha, místostarosta Gorzyc
Florian Matuszek, předsedky-
ně komise pro městskou část
Šunychl Marta Bočková a sta-
rosta OSHČMS Karviná Vác-
lav Helis. Stručně se hodnotilo
a byla předána četná ocenění.

Po chutném obědě byly k vi-
dění ukázky zásahů, požární ú-
tok mladých hasičů, dvě čtyř-
kolové historické stříkačky ta-
žené koňským spřežením, vy-

stavena byla četná požární tech-
nika, v níž nejvíce zaujal vypro-
š�ovací speciál Bizon z krajské
stanice Hasičského záchranné-
ho sboru (HZS) Moravskoslez-
ského kraje a automobilový
žebřík z HZS Bohumín. Mohli
jsme si prohlédnout kroniky,
fota, poháry i diplomy, svědčící
o bohaté činnosti dobrovol-
ných hasičů pro občany v této
nejodlehlejší části města.

Celý den oslav, včetně večer-
ní veselice s bohatým občer-
stvením, byl vzorově připraven,
hojně navštíven občany i mlá-
deží a navíc zarámován nádher-
ným slunečným počasím.

A malou poznámku na zá-
věr. Viděl jsem budovu hasič-
ské zbrojnice a její okolí těsně
po povodni v roce 1997. Když
se budovou a úhledným areá-
lem projdete dnes, je na první
pohled patrné, kolik úsilí a o-
bětavé práce zde bylo vynalo-
ženo. Je dobře, že město nebylo
- a věřím, že ani do budoucna
nebude - svou podporou k této
činnosti macešské. V současné
době má místní Sdružení
HČMS 132 členů a mimo jed-
notku mužů zde také existuje
družstvo žen a mladí hasiči. 

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města

Oslavy 85. výročí kopytovských hasičů

Křest nové kopytovské hasičské standarty při oslavách 85. výročí. Foto: archiv SDH Kopytov
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... bývalá radnice ve Starém Bo-
humíně s popisným číslem 43 je

v majetku Ministerstva vnitra, které ho plně využívá pro Inspek-
torát cizinecké policie Ostrava? Ministerstvo neuvažuje o převo-
du tohoto objektu do majetku města. (raut)

víte ,  že . . .

Provoz v domě služeb pokračuje

Děkuji policii ve Starém Bo-
humíně za pomoc při řešení
problémů s bezdrátovým tele-
fonem. Přístroj, který mi na-
bídl dealer za 500 korun, ne-
byl zcela funkční a já byl bez-
radný. Podepsal jsem smlouvu
a pokud bych ji do 15 dnů ne-
zrušil, stálo by mne to další 
3 000 korun. Policisté mi po-
radili a vyhledali kontaktní
číslo telefonu, kde se mi poda-
řilo celou věc vyřešit.

Emil KUDĚLKA, 
Starý Bohumín

■ Oko k tomu dodává: Ve
městě je zakázán podomní
prodej, provozovaný formou
pochůzky (obchůzky), při němž
je potencionální uživatel zboží
nebo služeb bez předchozí ob-
jednávky vyhledán prodejcem,
zejména obcházením jednotli-
vých domů či bytů. Pokud vás
tímto způsobem někdo osloví
či obtěžuje, volejte městskou
policii 156. Prodej zboží a slu-
žeb na veřejně přístupných
místech není považován za po-
domní prodej.

Vřelé díky policistům

Přerušení 
dodávky elektřiny

8. září od 8 do 15 hodin bu-
de přerušena dodávka elekt-
rické energie v Záblatí na uli-
cích: Anenská, Bezručova, Bu-
dovatelská, Hraniční, Na Úvo-
ze, Rovná, Rybničná, Rych-
valdská, Sokolská, Stará, Sváž-
ná, Tovární a Za Můstkem.

8. září od 8 do 15 hodin bu-
de přerušena dodávka elekt-
rické energie v Novém Bo-
humíně na ulicích: Bezručo-
va, Fibichova, Máchova a Re-
voluční.

10. září od 8 do 15 hodin
bude přerušena dodávka 
elektrické energie v Novém
Bohumíně na ulicích: Bezru-
čova, Lidická a Tylova.

15. září od 7.30 do 15.30
hodin bude přerušena dodáv-
ka elektrické energie na uli-
cích: Palackého a Koperníkově.

Oznámení vyvěšuje SME 
v místech, kterých se přeruše-
ní dodávky elektrické energie
bude týkat. (red)

Poděkování zdravotníkům
Chci poděkovat primáři chirurgického oddělení v Bohu-

mínské městské nemocnici Tomáši Sobalíkovi, sestřičkám JIP
chirurgie a celému zdravotnickému personálu, včetně lůžko-
vého oddělení chirurgie za péči a obětavý přístup po dobu mé
hospitalizace. Dík patří i personálu Centra rehabilitační péče
pod vedením paní Paličkové. Dagmar KOČÍ

V domnění, že nám bude
stávající pojištění upraveno 
v náš prospěch, jsme tedy k to-
mu přistoupili. Stávající po-
jistné smlouvy nám ale paní 
úplně zrušila a udělala nové.
Sice o něco málo levnější, 
avšak mnohem méně výhodné.
Na menší po-
jistnou částku,
přičemž do očí
nám tvrdila, že se nic ve
smlouvě nemění. Po jejím od-
chodu nám také došlo, proč
nám bonus, který nám údajně
poskytla, nebyl přiznán auto-
maticky, proč rozdíl pojistné-
ho po její slevě je nepatrný,
přičemž výše pojistného plně-
ní je nyní výrazně nižší.

Naše podezření na její nese-
riózní jednání bylo potvrzeno
naším dotazem u klientského
servisu pojiš�ovny, kde nám
sdělili, že  v současné době ne-
poskytují žádné »bonusy« za

bezškodní průběh na majetko-
vých pojistných smlouvách 
a nikdo z jejích pracovníků ne-
ní pověřen vyřizováním výše
popisovaných úkolů.

Milá paní nás tedy podvedla
jen proto, aby sama vydělala.
A my jsme velmi rychle nabyli

dojmu o nese-
riózním jedná-
ní nejen paní,

ale i pojiš�ovny, která agentku
»ober za každou cenu« za-
městnává.

Nakonec jsme pojistku zru-
šili a přešli k jiné pojiš�ovně.
Rovněž vylíčení celé události
zasíláme k rukám ředitele zmí-
něné pojiš�ovny.

Ještě dobrá rada na závěr:
do dvou měsíců můžete pojist-
ku bez udání důvodu zrušit.
Proto neklesejte na mysli 
a jednejte, pokud se vám také
něco podobného přihodí.

GUNIOVI ze Skřečoně

píšete nám

Podvod při sjednávání pojištění
Rádi bychom se s vámi podělili o nemilou zkušenost z doby

zcela nedávné. Neočekávaně nás navštívila paní s příjemnou
zprávou, že zastupuje pojišťovnu, která ji pověřila k tomu,
aby nám snížila pojistné na našich pojistných smlouvách na
majetek. A to z důvodů, že jsme dobrými klienty pojišťovny 
a že dlouhodobě  neuplatňujeme žádné pojistné plnění.

Přestože dům služeb na náměstí Budoucnosti
prochází náročnou rekonstrukcí, provoz drob-
ných služeb v patře není přerušen. Přízemní
prostory budovy právě dostávají zcela nový
vzhled. Viditelná jsou také nová okna po celém
obvodu, stejně jako výkladce. Ty přibyly i na

straně do ulice směrem k poliklinice. Vzniknou
zde tři nové provozovny služeb nebo obchody,
rozšířený je i prostor bývalé cukrárny. Práce bu-
dou pokračovat opravou schodiště a vnitřních
prostor v patře. Celá rekonstrukce by měla být
dokončena do 30. října letošního roku. (frk)

Foto: František Krejzek
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Bohumínští speleologové opět na Čatyr Dag

Nové školní dvory: místo pro výuku i pro relaxaci

Především jsme se chtěli po-
kusit proniknout su�ovou zát-
kou na dně Bohumínské pro-
pasti objevené v roce 2008 
a prostoupit případně do dal-
ších částí jeskyně. Pokračovat 
v exploraci Dolního plata Čatyr
Dagu jižně od systému Bim Baš
a Suuk Koba a pokračovat v do-
kumentaci a GPS zaměření jes-
kyní a propastí Dolního plata
Čatyr Dag.

Směr Čatyr Dag (1.)
Je pátek 3. července a v klu-

bovně bohumínských speleolo-
gů postupně mizí v transport-
ních vacích a pak v expedičním
vozidle mikrobusu Peugeot
kompletní speleologické nádo-
bíčko, fotografické a topogra-
fické vybavení, potraviny, ale 
i stoh kartonů piv nejrůzněj-
ších českých značek, nebo�
dnes už jen pivo je to, co může
být pro naše přátele speleology
dárkem i něčím, co na Krymu
není. Doba, kdy po tepláko-

vých soupravách se třemi pás-
ky, tričkách s anglickými nápi-
sy, či silonkách u našich turistů
pásli všichni, od celníků na
hranicích našeho východního
souseda až po děžurné v hote-
lích, je dávno pryč. A totéž v té
chvíli probíhalo někde ve Vse-

tíně, kde druhá část expedice
akorát namísto piva balila pra-
vou valašskou slivovici.

A v sobotu nad ránem se za
Žilinou setkávají obě expediční
vozidla a osm členů výpravy 
a vydávají se na 2000 kilomet-
rů dlouhou cestu na východ.
Prvním problémem je překo-
nat slovensko-ukrajinskou hra-
nici. I když Ukrajinci potřebují
na výjezd do Šengenského pro-

storu vízum, je jich okolo po-
ledne na hraničním přechodu
v Užgorodu požehnaně. A naši
slovenští celníci opravdu ni-
kam nespěchají. Po dvou hodi-
nách se postupně probíjíme ke
slovenské celnici, držíce pozice
ve frontě před ukrajinskými ři-
diči, kteří se různě pokoušejí
předjíždět. Dokonce jeden mi-
krobus se pokouší všechny
předjet, vystavujíce před kapo-
tu dva »duchovní« v kněžských
sutanách, spěchajících prý na
bohoslužby. No, Bůh je trpěli-
vý, a proto je všichni posílali na
konec fronty. Ale i tak přece jen
někoho uplatili a byli před ná-
mi. Konečně ukrajinská celni-
ce, zdá se nám, že tady jde vše
rychle. Šlo. Do chvíle, než jsme
zastavili u pasové kontroly my.
Vzali nám pasy a když se více
jak hodinu nic nedělo, začali
jsme pátrat proč. Maličkost, se-
sypaly se počítače a tak se ne-
odbavuje. To jsme rádi, že jsme
první na řadě, nebo� za námi již
konec fronty nevidíme.

(Pokračování příště)

Josef WAGNERChvíle relaxace členů expedice Čatyr Dag 2009. Foto: Josef Wagner

Je to již třicet let, kdy poprvé bohumínští speleologové stanu-
li společně se svými krymskými přáteli na platu Čatyr Dag, pla-
tu, které ukrývá jednu z nejvzácnějších jeskyní naší planety. Za
tu dobu zde objevili řadu nových jeskyní a propastí. Letošní vý-
prava měla vysoké cíle.

Děti ze Základní školy na 
ulici Čs. armády přivítá na za-
čátku školního roku nový
vzhled školního dvoru. 

Z prostoru, který byl do této
chvíle využíván jen sporadicky
při zahájení nebo ukončení
školního roku, se stane místo,
kde se žáci budou moci učit ve
výukových hnízdech. Budou
zde moci relaxovat o přestáv-
kách u pingpongového stolu,
venkovní šachovnice, kuželek
nebo skákacího panáka. Sou-
částí rekonstrukce je vybudová-
ní pergoly pro výuku, miniar-
boreta, zastřešeného vstupu do
školy, přístřešku pro kola a o-
světlení celého areálu. 

Zásadní proměna dvoru při-
jde na 6 milionů a z velké části
ji pokryje dotace z evropských
fondů.

Text a foto: František KREJZEK

ze zápisníku cestovatele
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Roháček kozlík (Dorcus parallelopipedus)
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (47)

Obývá listnaté, především
dubové a bukové lesy nižších
poloh, kde létá v časných ve-
černích hodinách koncem květ-
na a v červnu. Za letu nás u-
poutá nápadná červeň horní
části zadečku, která je jinak
ukrytá pod krovkami. Kusadla
samce jsou zakřivená a opatře-
na na vnitřní straně velkým
zubem; u samice jsou podstat-
ně menší, jen lehce zahnutá 
a vnitřní zub je malý. Obě po-

hlaví jimi dokáží bolestivě zra-
nit pokožku rukou nenechav-
ců. Samci mají také velkou 
a širokou hlavu, zato samice ji
má menší a užší než štít.

Druh je rozšířen ve střední 
a jižní Evropě, Malé Asii a se-
verní Africe. Dospělý brouk je
dlouhý 15 až 35 mm. Velikost
dospělců závisí především na
výživě larev, které se vyvíjejí 
v tlejících pařezech a starých
nemocných kmenech dubu,

buku, jilmu, jasanu, vrby a lípy

a za určitých okolností také 

v ovocných stromech, borovi-

ce nebo modřínu. 

Larva je před zakuklením 

leskle žlutavá a asi 20 mm

dlouhá. Imaga nalezneme pod
kůrou stromů nebo v trouch-
nivějícím dřevě, večer někdy
také na zemi, třeba i lezoucí po
chodníku v centru města.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Roháček kozlík je druhým největším evropským příslušní-
kem čeledi roháčovitých. Na rozdíl od svého většího příbuz-
ného roháče obecného patří u nás k hojným druhům. Nalé-
zám ho sice pouze v Novém a Starém Bohumíně (včetně okolí
protrženého meandru Odry), ale velmi pravděpodobně žije
i v dalších městských částech.

O drobnou chátrající stavbu nedaleko městské ne-
mocnice, o kapli Andělů strážných, se začalo zajímat
před pěti lety občanské sdružení Maryška a tehdy
nově vznikající sdružení Přátel bohumínské histo-
rie. V roce 2004 provedli generální opravu této kul-
turní památky a letos se Přátelé bohumínské histo-
rie rozhodli obnovit fasádní nátěr i malbu interiéru.

»Kaplička se od rekonstrukce v roce 2004 stala oblíbeným
místem k návštěvě. Zastavují se u ní pěší i cyklisté, kteří sem
třeba jen na pár minut usednou na lavičku, aby si odpočinu-
li. Lidé sem přinášejí květiny a v poměrně hojné míře zapalují
u pomníčku epidemických nákaz svíčky,« řekl Jan František
Teister, předseda sdružení. 

Kaple stojí od roku 1831 v místě epidemiologického
hřbitova, kde byly uloženy ostatky desítek obětí epide-
mie cholery (1831) a později i tyfu (1846). (frk)

Kaplička znovu záříDomek manželů
Zámečníkových 

na Sokolské ulici 
v Záblatí je další 
ukázkou vkusné 

rekonstrukce 
nemovitosti. 

Původní objekt 
Zámečníkovi 

zrekonstruovali 
a upravili také 
parcelu, na níž

dům stojí.

Foto: archiv 
majitelů(1) 
a František 
Krejzek(2).

Foto: J. F. Teister

Oko tentokrát chválí



Pro všechny, kteří rádi chodí po městě,
na výlety nebo se jen tak chtějí zapojit do
zajímavé soutěže, vyhlásil Sportovní klub
Šafrata s podporou města soutěž o turistic-
ký odznak Bohumínské šlápoty. 

Do záznamníku, který je možno získat 
v městské knihovně nebo poštou (napište si 
o něj na adresu Rostislav Šafrata, B. Němco-
vé 679, Bohumín), potvrzujete splnění úko-
lů, které jsou v záznamníku popsány. Napří-
klad navštívíte kapli Pustyňa a ze záznamní-
ku se o ní dozvíte spoustu zajímavých infor-
mací. Splnění dokumentujete fotografií. 

Po splnění 14 úkolů záznamník odešlete na
uvedenou adresu k ověření a nazpátek ho obdržíte spolu s kovo-
vým odznakem Bohumínské šlápoty. (red)
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Informativní schůzka
9. září v 18 hodin.

Cvičení každou středu.
Info: 596 712 391

PRVNÍ CVIČENÍ 16.9.
Z D A R M A !

Odznak Bohumínské šlápoty

Tenisové čtyřhry ve Starém Bohumíně
12. ročník Memoriálu Jana Kudlíka tenisových čtyřher neregist-

rovaných hráčů se uskuteční na kurtech ve Starém Bohumíně ve
dnech 12. a 13. září. Začátky zápasů jsou v 8.30 hodin. Přihlášky je
možno podat před turnajem přímo na místě nebo telefonicky 
u Josefa Czyže na čísle 731 106 329. (czy)

● Další ročník turnaje mužů O pohár 
1. SCB´98 se uskuteční v sobotu 29. srpna.
Na dvou hracích plochách (Na Kuželně a ZS
Bospor) se utká 8 družstev z ČR. Vše začíná v 10
hodin boji ve skupinách a finálový duel bude 
k vidění v 18 hodin. Mezi družstvy je samozřej-
mě také pořádající 1. SC Bohumín´98, které by
chtělo po dvouleté odmlce opět zvítězit a získat
zpět nejen pohár, ale také finanční odměnu 5 ti-
síc korun. Vstup je zdarma.

● Potřetí se 1. září uskuteční turnaj City Ca-
fe Open, který je určen pro elévy a mladší žá-
ky. Letos je navíc připravený atraktivní a bohatý
doprovodný program na přilehlém pódiu, které
bude stát několik metrů od mobilního hřiště. Zá-
pasy začnou již v 10 hodin prezentací hráčů 
a skončí koncertem Nonhoax nejpozději v 17 ho-
din. Hlavními partnery akce jsou 1. SC Bohu-
mín´98, město Bohumín, City cafe, DDM a K3. 

Ondřej VESELÝ, sekretář 1.SCB´98

Florbal na hlavní třídě v centru města

Nebude-li pršet... 
Další cyklistický výlety po 

okolí, tentokrát přes motokro-
sovou tra� v Petrovicích. Ná-
vrat je přes Polsko. (red)

V kouzelné škole se
učí pod širým nebem

Školní lavice a židličky pod
širým nebem a do toho pohád-
kové vyučování. Tak bude vy-
padat zábavné odpoledne pro
děti v letním kině v programu
nazvaném Poj	me si hrát na
školu. Školní vyučování vy-
pukne ve 14 hodin poslední
prázdninovou neděli 30. srpna,
kdy pravé školní lavice promě-
ní letní kino v obří třídu. V ní
si děti vyzkoušejí vyučování na
nečisto. Učitel kouzelnický
klaun Pepino je naučí kouzlit,
učitelé z kapely Pavel Novák
Family je naučí zpívat a s uči-
telkou Kristinou je čeká hodi-

na soutěžení a hodina straše-
ní. A vše odzvoní školník. 

»Čarodějnická učitelka Kristi-
na spolu s čarodějnými učni uká-
ží dětem pravou školu hrou. Jsou
připraveny nejrůznější soutěže,
třeba i ze znalostí filmů, knih a po-
hádek,« řekla Jiřina Kochová 
z kulturní sekce K3 Bohumín 
s tím, že nebude chybět ani vy-
učovací hodina ve výtvarné
dílničce. (kab)

Nově upravené dětské
oddělení knihovny

Se začátkem nového školní-
ho roku pozve knihovna K3 na
ulici Vrchlického děti do nově
upravených prostor dětského
oddělení. V prvním poschodí
najdou vesele vymalované žlu-
to-oranžové prostory, knihy 

umístěné v nových regálech,
chodit budou po nových kober-
cích a přibude zde i další počí-
tač pro vyhledávání knih. Vý-
zdobu oddělení zajistí obrázky
nebo obří polystyrenové knížky
či pastelky, které se používaly
na dětských akcích K3. Plocha
regálů pro knihy se rozroste 
o 15 až 20 metrů. Upravené dět-
ské oddělení městské knihovny
bude přístupné od 1. září.

Také v pobočkách knihovny
ve Starém Bohumíně a v Zá-
blatí budou regály rozšířeny
pro větší kapacitu knih.

»Náklady na rekonstrukci a re-
novaci dětského oddělení byly
zhruba sto tisíc korun. Velkou část
jsme vyřešili už díky dotaci Na-
dace ČEZ, která nám velkou mě-
rou pomohla při rekonstrukci dří-
ve nevyužité místnosti v knihovně

na čítárničku. Tu jsme otevřeli
před prázdninami. Ostatní práce
jsou spíše údržbové a řešíme je 
z vlastního rozpočtu,« informo-
val Karel Balcar, ředitel K3
Bohumín. (red)

Informace 
České pošty: 

S ohledem na opakovaná
napadení poštovní doručova-
telky zastavila Česká pošta do-
ručování zásilek na ulicích Je-
remenkově, Drátovenské, Příč-
ní a Na Lounech v městské
části Pudlov. Náhradní způsob
doručování v této lokalitě bu-
de s občany dohodnut. Jednou
z možností je, že se občané bu-
dou muset na své zásilky dota-
zovat přímo na hlavní poště 
u vlakového nádraží. (red)

krátce

Oldřich Prachař 
ve Starém Bohumíně

Blíží se tradiční starobohu-
mínská pouť, která letos při-
padne na 6. září. Při této pří-
ležitosti proběhne ve dnech
4. až 6. září duchovní obno-
va. Pozvání od otců Františ-
kánů přijal ostravský rodák
Oldřich Prachař, který byl 
v 70. letech novobohumín-
ským kaplanem a nyní je
knězem Konventu minoritů
u svatého Jakuba v Praze. 

Předběžný program duchov-
ního cvičení:

4. září od 16.30 do 17.30 ho-
din setkání s dětmi, 17.30 až 18
hodin svatá zpově	, v 18 hodin
mše svatá pro děti i dospělé,

5. září v 8 hodin mše svatá, 
v 10 hodin setkání s mládeží, 
v 15 hodin setkání se všemi zá-
jemci, v 18 hodin krátká pro-
mluva při nešporách a v 19 ho-
din tradiční vytrubování z věže,

6. září v 7.30 hodin poutní
kázání (polsky), v 9 hodin
poutní kázání (česky), v 10.30
hodin hlavní celebrant.

Všechna tato setkání se bu-
dou konat v kostele Narození
Panny Marie ve Starém Bohu-
míně. Jste srdečně zváni a jak
známe otce Oldřicha Prachaře
z vlastní zkušenosti, věříme, že
si z těchto setkání a mší sva-
tých odnesete mnoho nezapo-
menutelných zážitků.

Starobohumínská farnost
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Plavba po meandrech předčila očekávání

Ilustrační foto archiv města.

»Díky za nevšední zážitek 
z nedělní plavby po Odře. Or-
ganizace i rady a ochota hasi-
čů pod vedením pana Piperka
byla super. Určitě se o tento
zážitek podělím s přáteli.« To
je vyjádření jen jednoho 
z mnoha spokojených vodá-
ků, kteří v průběhu tří měsí-
ců, od června do srpna,
splouvali úsek přírodní pa-
mátky meandry řeky Odry. 

Nápad, který radnice reali-
zovala za finanční podpory Ev-
ropské unie, se setkal s velkým
ohlasem. V červnu využilo
půjčovny lodí 255 osob (plavi-
lo se 110 lodí), v červenci to
bylo 145 osob (61 lodí). 

Půjčovna byla s ohledem na
počasí a zvýšené průtoky Odry
v provozu 7 dnů v červnu a 6
dnů v červenci. Provoz půj-
čovny byl po dohodě s dobro-
volnými hasiči ze Starého Bo-

humína prodloužen na celý 
srpen. Více informací na www.
mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/
vodacka-stezka-odra-a-olse/.

Každá posádka lodi obdržela
vodáckého průvodce, vodác-
kou lékárničku a propagační

magnety na lednici. Projekt je
financován z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj (85
%) a z rozpočtu města Bohu-
mína (15 %). Vybavení půjčov-
ny přišlo na 255 tisíc korun (12
kánoí, 1 raft, pádla, vesty a pří-

věsný vozík s nadstavbou).
Partnery projektu jsou město
Krzyżanowice a občanské sdru-
žení Posejdon z Věřňovic.

Provoz půjčovny lodí pokra-
čuje také o víkendech v září
2009, ale za pozměněných
podmínek. Půjčovna bude o-
tevřena ve stejných časech (od
8 do 9 hodin a od 13 do 14 ho-
din, ale pouze po předchozí
dohodě s velitelem jednotky
místních hasičů Milanem Pi-
perkem (tel. 731 130 686) a za
podmínky, že sjezdu meandrů
Odry se zúčastní skupina ales-
poň 6 lodí. V září tedy přechá-
zí půjčovna na systém rezerva-
cí pro skupiny, které naplní
nejméně 6 lodí. V ostatním
zůstává organizační řád půj-
čovny v platnosti, zejména
průtok vody v Odře musí být
pod 60 m3/s.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru



cích čerstvé absol-
venty škol. 

Konec prázdnin je 
ve znamení nové
bouřlivé diskuse 
o státních maturitách.
Jaký je váš postoj 
k jejich dalšímu 
odkladu? 

Školy a studenti,
kteří pracují dobře,

se jich nemusejí v žádném případě bát. Ná-
vrh ODS podporovaný ČSSD na další od-
klad mě překvapil, protože bývalý ministr
školství Liška ze Strany zelených nás, po-
slance, ujiš�oval, že vše je připravené. 

Co popřejete žákům k prvnímu zvonění příští
týden? 

Aby je učení bavilo. A těm, kteří dosud
nepřečetli žádnou knihu, aby se k tomu ko-
nečně odhodlali. Objeví úžasný svět fanta-
zie, který  je obohatí. Ředitelům škol přeji,
aby od měst a kraje dostali více prostředků
na opravy a rekonstrukce, které zejména
minulé vedení kraje ve školách, které zřizu-
je, zanedbalo. A také peníze na učební po-
můcky a doplňování školních knihoven 
o hodnotnou literaturu. Učitelům a učitel-
kám přeji, aby se mohli plně věnovat své-
mu náročnému povolání bez zbytečných
stresů z nejistoty.  

Za rozhovor poděkoval Jiří STRNAD,
předseda MěV KSČM
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Velmi častou otázkou, s níž se 
v diskusi s občany setkávám, je, zda
vůbec jít k volbám. Ale... Kdo nejde
volit, ten se sám zříká možnosti vy-
jádřit svůj postoj a názor, a tak ani
nemá právo po volbách něco kritizo-
vat. Proto základním principem v par-
lamentní demokracii je a bude: »Poj�-
me k volbám a dejme hlas té straně,
která nám je sympatická, anebo té
straně, která nás nejméně zklama-
la«. Vysokou účastí ve volbách zvý-
šíme legitimnost jejich výsledků.

Na otázku, koho volit, se dá odpo-
vědět velmi jednoduše: reálnou šan-
ci získat ve volbách dostatečný po-
čet hlasů pro působení v Poslanecké
sněmovně PČR má prakticky jen pět
stran. Jsou to KDU-ČSL, KSČM, ODS,
ČSSD a snad i nová strana TOP 09.
Pokud tedy nechceme, aby náš hlas
propadl tím, že ho dáme nějaké »mi-
nistraně«, je vhodné vybírat mezi tě-

Volit - ano, či ne? A když volit, tak koho?

mito pěti strana-
mi. Všechny lídry
těchto stran známe (i TOP 09 tvoří
známé osoby) z minulých působení 
v Parlamentu, víme, co před volbami
slibovali, a co pak udělali. Obecná
zkušenost posledních deseti let uka-
zuje, že nejsilnější volební pozice
měly, mají a budou mít pouze dvě
strany, a to ČSSD a ODS.

Jsou voliči, kteří jsou již dávno
rozhodnuti, koho budou volit. Těm
fandím, už jen proto, že půjdou volit,
že mají své důvody a  zkušenosti,
aby dali hlas konkrétní straně. Roz-
hodnutí voliči však představují pou-
ze 50 % voličských hlasů, zbytek
jsou voliči nerozhodnutí. Nevědí, zda
vůbec volit, a když, tak koho volit. Ty
bych rád požádal, aby zavzpomínali
a posoudili, co která strana v před-
chozí volební kampani slibovala 
a kolik ze svých slibů pak splnila. 

A taky jaké dopady ty »sliby - chy-
by« měly na občany. 

Když se budete v říjnu rozhodovat,
posu�te, kdo vám dříve co sliboval,
co skutečně udělal a co slibuje ten-
tokrát. Je jen na vás, voličích, zda
budeme mít vládu, která chce: priva-
tizaci fakultních nemocnic a zdravot-

ních pojiš�oven;
privatizaci části
prostředků na dů-

chody formou účasti kapitálových
fondů; zavedení školného; zrušení
zákoníku práce, anebo alespoň vý-
razné snížení práv zaměstnanců; sko-
kové zrušení regulace nájemného;
ponechání nesmyslných poplatků ve
zdravotnictví; pokračovat v uplatňo-
vání rovné daně; ponechání stropů 
v odvodech na zdravotním a sociál-
ním pojištění... Mohl bych pokračo-
vat dále, ale to je základní přehled
plánů a cílů ODS, servírovaných voli-
čům mnohdy s velmi líbivými nálep-
kami. Pokud chcete, aby tyto plány
a cíle byly naplněny, tak volte ODS.

Pokud ale chcete žít ve společ-
nosti se sociálním cítěním a sociální
solidaritou, pak volte ČSSD, jejíž pro-
gram pro volby do Poslanecké sně-
movny 2009 nabízí: účinný boj proti
krizi - veřejné zakázky a nová pra-

covní místa; ochranu práv zaměst-
nanců; dostupné a kvalitní zdravot-
nictví bez poplatků; obnovení nemo-
censké v prvních třech dnech nemo-
ci; využití zisků ČEZ na podporu dů-
chodců a rodin s dětmi; spravedlivé
daně a zavedení společného zdanění
manželů; vzdělání bez školného; stá-
tem garantované důchody; spraved-
livou a nezávislou justici, účinné zá-
kony proti lobbingu a korupci; stá-
tem garantované hypoteční úvěry 
a novomanželské půjčky.

Vážení voliči, věřím, že jste si v lé-
tě krásně odpočinuli a možná také
měli víc času přemýšlet o tom, co
vám brání žít v této zemi daleko
š�astnější život bez obav z různých
sociálních změn a otřesů. Jsem pře-
svědčen, že v průběhu měsíce září
zvážíte všechna pro a proti výsledků
práce předchozích vlád. Že se nene-
cháte znechutit bulvárními kauzami
v médiích, které jsou dlouhodobě
pečlivě připravované a načasované.
A hlavně, že přijdete 9. a 10. října 
k volebním urnám a dáte hlas té
straně, kterou uznáte za nejvhodněj-
ší, aby nastolila v této zemi takové
podmínky, jež budou zárukou spoko-
jeného života vás a vašich blízkých.

Alfréd MICHALÍK, poslanec PČR

Když jsem si přečetl v minulém OKU článek MS ODS »Váš Jirka Parou-
bek«, chtělo se mi odpovědět »A co Váš Mirek Topolánek a Dalík?«. Člá-
nek Davida Maryšky vlastně nastartoval v bohumínském tisku volební
kampaň říjnových voleb do Poslanecké sněmovny. Styl a úroveň tohoto
článku vypovídá o tom, jakým způsobem bude kampaň ze strany ODS 
vedena. Odporuje to dobrému vkusu slušných lidí a ČSSD na tuto formu
»volebního boje« nepřistoupí. Proto jsem vybral do názvu článku dvě věc-
né a zásadní otázky, před kterými bude stát volič v říjnových volbách. 

Prázdniny končí a děti se chystají na zahájení
nového školního roku. Jaké vzpomínky si podle
vašeho názoru odnesou z letošního léta? 

Každá rodina ho strávila jinak. Na rozdíl
od některých politiků, kteří si dopřávali
přepychovou dovolenou v Toskánsku, mno-
ho lidí nemělo prostředky ani na Topolán-
kem zmiňovaný pobyt ve Špindlerově Mlý-
ně. Ten už mu zřejmě připadá příliš skrom-
ný na setkávání s lobbisty a podnikateli.
Nemyslím, že jsou důležité dohady, kdo hý-
ření těchto politických špiček odhalil, ale
jejich cynismus, s nímž okázale dávají naje-
vo, že jich se hospodářská krize, dusící de-
sítky tisíc českých rodin, netýká. O to víc si
vážím vedoucích dětských oddílů, kteří
často podstatnou část své dovolené věno-
vali tomu, aby dětem dopřáli krásné prázd-
niny. Také řada okresních výborů KSČM
pořádala letní tábory. Z našich prostředků
jsme hradili některé náklady tak, aby na tá-
bor mohly jet i děti ze sociálně slabších ro-
din. Vždy� zajímavé zážitky a nová přátel-

ství patří k tomu nejcennějšímu, co může
mladý člověk v životě získat. 

Začátek léta i v Moravskoslezském kraji
ale poznamenaly přívalové deště. S jejich
následky se budou postižení dlouho vyrov-
návat. Ve zpravodajství sdělovacích pro-
středků je už přebily jiné události. Ale to
neznamená, že by měly zmizet z našeho vě-
domí. Škody byly opravdu velké. A tak 
i KSČM pomáhá konkrétním rodinám, aby
se mohly vrátit k běžnému životu. K němu
přece patří i opravený dům či byt, nábytek,
lednička, pračka… Jistě, jde o základní po-
moc, která je potřeba. Za tu hlavní ale po-
važuji to, aby si lidé v našem kraji mohli
najít odpovídající a slušně placenou práci,
která jim zajistí dlouhodobý životní stan-
dard a osobní uplatnění. K tomu směřují o-
patření, která KSČM navrhuje. Třeba da-
ňové zvýhodnění podniků v perspektiv-
ních odvětvích či podniků zaměstnávají-

pol i t ika

Milada Halíková - dlouhá léta pracovala ve školství, byla primátorkou města Haví-
řova, nyní je poslankyní Parlamentu ČR za KSČM, do kterého v říjnových mimořád-
ných volbách znovu kandiduje. Položil jsem jí proto několik »prázdninových otázek«: 

Milada HALÍKOVÁ - kandidátka 
do poslanecké sněmovny za KSČM

pol i t ika
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Blahopřání - jubilea

8. srpna oslavili 

neuvěřitelných 50 let 

společného života 

manželé Anna a Antonín
KAŇKOVI.

�
Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody 

do dalších společných let 

jim přejí dcera Jana a Martina, 

ze� Roman, vnoučata Danek, Erika,

Kamil a Ondra.

27. srpna slaví

krásné jubileum 

80 let 

paní Helena
SVITKOVÁ
z Bohumína. 

�
Do dalších let hodně zdraví, štěstí

a rodinné pohody přeje dcera Lída

s manželem a dětmi, sestra Jadwiga 

a rodina Klanduchova.

Věk není to, v čem poznává se stáří, 
když oči věčným mládím září 
a když se srdce umí pousmát, 
tak ten věk není vůbec znát.

28. srpna oslaví 
své 60. narozeniny 

pan Pavel
BRUCKNER. 
Vše nejlepší přeje
manželka Darina,

dcera Denisa 
s manželem Pavlem,

dcera Darina s manželem Alešem 
a vnučky Nikolka a Karolínka.

Své ANO 
si řekly tyto páry 
Štefan Pohlodka a Daniela Byrtusová,
oba z Bohumína;

Lukáš Vaňatka a Šárka Cikalová, 
oba z Bohumína;

Petr Hrčka a Martina Dohnalová, 
oba z Bohumína;

Daniel Mirga  a Eva Falátová, 
oba z Bohumína;

Adam Vavrečka z Kyjovic 
a Monika Krzemińská z Ostravy;

Robert Mikloš z Orlové 
a Anita Maria Serafin z Bohumína;

Michal Noga z Bohumína
a Dominika Poloková z Ostravy;

Ladislav Kamas a Krista Hanusková, 
oba z Bohumína;

Petr Warzeszka a Monika Kohutková, 
oba z Bohumína;

Rudolf Drábek a  Naděžda Pauliová, 
oba z Bohumína;

Pavel Strouhal z Karviné
a Hana Nováčková z Bohumína;

Tibor Gabčo ze Spišských Tomášovců
a Lucie Gáborová z Bohumína;

Martin Bičík a Lucie Komárková,
oba z Bohumína;

Stanislav Heger a Kristina Šnapková,
oba z Bohumína;

Jan Hejna z Havířova a Eva Osičková
z Bohumína. (mat)

Helena Gabryšová, *1919, Starý Bohumín

Jana Recmanová, *1948, Bohumín-Záblatí

Katarína Kondisová, *1949, Bohumín-

Záblatí

Karel Kramný, *1919, Bohumín

Marie Kiková, *1941, Bohumín-Záblatí

Jozef Štefanec, *1952, Bohumín

Judita Gallaiová, *1919, Starý Bohumín

Karel Cigoš, *1938, Bohumín-Skřečoň

Jana Bútorová, *1951, Bohumín

Lydie Reliová, *1927, Bohumín-Záblatí

Běla Tomášková, *1936, Starý Bohumín

Edeltrauda Reminová, *1930, Bohumín

Jan Klus, *1946, Bohumín

Marta Šnapková, *1942, Bohumín

Josef Bača, *1924, Bohumín

Jindřiška Górnioková, *1927, Starý 

Bohumín

Gertruda Samelová, *1928, Bohumín-

Skřečoň

Emil Liška, *1926, Bohumín

Ladislav Seitl, *1927, Bohumín

Arkadiusz Cieślok, *2000, Starý 

Bohumín

Božena Škutová, *1912, Starý Bohumín

Jiří Laník, *1951, Bohumín

Milan Číž, *1921, Bohumín (mat)

Naposledy 
jsme se rozloučili

Noví občánci našeho města
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni malí Bohumíňáčci:
Nicoletta Antošová ● Jakub Čepelák ● Viktorie Fismolová ● Marek Fonti ● Josef 

Gonsorčík ● David Hojdysz ● Enrique Horvát ● Melánie Chorá ● Adam Kaňa ● Tomáš
Klaput ● Václav Klus ● Vanesa Kroščenová ● Matyáš Kubik ● Jiří Kuldánek ● Natálie 
Lacinová ● Tomáš Lacina ● Vojtěch Lušňák ● Nicol Nyklová ● Emilio Oláh ● Martin
Orawczak ● Johana Pastrnková ● Jáchym Sikora ● Ema Ščuková ●Jakub Ševčík ● Fabián
Urbanczik ● Eliška Vachtarčíková ● Vanessa Vicherková. Matrikářky

Padesát let bok po boku:   V obřadní síni městského úřadu jsme 8. srpna přivítali velice milé hosty.
Svou zlatou svatbu slavili manželé Anna a Antonín Kaňkovi z Bohumína-Záblatí. Na své ANO,
vyřčené před 50 lety, zavzpomínali se svou rodinou a dobrými přáteli. Text a foto: Marcela Lysá
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Vzpomínky - úmrtí Kdo Tě znal, ten si vzpo-
mene, kdo Tě mel rád,

nikdy nezapomene.

27. srpna 

vzpomínáme 25 let 

od úmrtí 

pana Jana
SIVKA. 

�
Vzpomínají dcery 

a vnučka s rodinou.

Květy uschnou, 
uvadnou, 

vzpomínky navždy 
zůstanou.

1. září vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

mého manžela

a tatínka a dědečka

pana Zdislava RYCHLIKA. 

23. září by se dožil 72 let. 

S úctou vzpomínají manželka Wanda, 

synové Roman a Marcel s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínka v srdcích

zůstává.

1. září vzpomeneme 

3. smutné výročí, 

kdy nás navždy 

opustila 

paní Marie KROUTILOVÁ. 

�
S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Jaroslav, synové Aleš a Vladimír 
a sestra Anička s rodinami.

Rodák misionářem na Cejlonu
»Dovoluji si Vám alespoň touto cestou ad-

resovat pozdrav z mnou právě podniknuté stu-
dijně-expediční cesty po Šrí Lance (dříve Cej-
lonu), při níž se mi nečekaně podařilo navštívit
i místo, které má vazbu na mé rodné město,«
napsal nám mailem Jan F. Teister. Dále po-
kračuje: »Na jihozápadním pobřeží jsem nav-
štívil nevelké městečko Maggona, v jehož far-
ním kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie po dlouhá léta působil jako misionář
Stephan Joseph Duda, který se narodil v roce
1904 v Šunychlu. Zemřel v roce 1974 v Mag-
goně.« (red)

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a tiše budeme vzpomínat.

4. září by oslavil 

71. narozeniny 

pan Karel CIGOŠ
ze Skřečoně, 

který nás navždy opustil 30. června. 

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, synové Radomír, 
Miroslav a Karel s rodinou.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává.
28. srpna

by se dožil 65 let 

pan František
MACZUREK. 

�
Vzpomínají manželka Věra, 

dcery Jana a Lenka a syn Jiří

s rodinami.

Jen svíci hořící, 
kytici květů na hrob 

Ti mohu dát a pak jen už
vzpomínat...

�
2. září vzpomeneme 

již 2. smutné výročí,

kdy od nás navždy odešel 

pan Jan MULAREK 

z Bohumína. 

Družka Anna.

Odešli jste tiše, jako když hvězda padá, 
vzpomínka však neuvadá.

�
27. srpna vzpomeneme 

30. výročí úmrtí 

paní Boženy LAPČÍKOVÉ

�
a 21. prosince uplyne 29 let

od úmrtí jejího manžela

pana Bohumíra LAPČÍKA. 

S láskou a úctou vzpomíná 

za celou rodinu 

dcera Mirka.

Dotlouklo srdíčko, ztichl
Tvůj hlas, ale vzpomínka

na Tebe dál žije v nás.
4. září vzpomeneme 

4. výročí úmrtí 

pana Engelberta
MITKA. 

S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Kristina, syn Lubomír 

s manželkou, dcera Lenka s manželem,

vnoučata Marek, Marian, Martina

a Patrik a sestra Hermína.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

7. srpna jsme 

vzpomněli nedožité

60. narozeniny 

pana Stanislava
LAPČÍKA. 

24. února 2010 si připomeneme 

10. výročí jeho úmrtí. Kdo jste ho znali,

věnujte mu vzpomínku. 

Za celou rodinu sestra Mirka.

Dotlouklo Tvé srdce, 
utichl Tvůj hlas, 

ale vzpomínka na Tebe
bude žít stále v nás. 
11. srpna uplynulo 

34 smutných let, 

kdy tragicky zahynul

náš syn 

pan Jaromír NOVÁK.

�
Děkujeme za vzpomínku. 

S úctou vzpomíná rodina Novákova.

píšete nám
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ANGLIČTINA
pro úplné začátečníky

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

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

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

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

angličtiny pro pokročilé

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

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

Prodám
MOTEL TIR

v Dolní Lutyni

● restaurace pro 52 osob
● vinárna pro 30 osob
● ubytování pro 18 osob

Tel.: 604 388 024
motel.tir@volny.cz

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

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

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

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

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

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

● Prodám - pronajmu pro-
dejní stánek 40 m2 v Bohumí-
ně. Cena dohodou, ✆ 603 524
775.

● Pronajmu byt 0+1, ✆
736 228 883.

● Sháním pronájem garáže
pro VW Transport LG, ✆ 
736 767 231.

● Pronajmu byt 2+1 v centru
města - od září. ✆ 731 179 647.
Cena včetně inkasa 8 900 Kč.

● Koupím pozemek v Dol-
ní Lutyni, Rychvaldu, Dětma-
rovicích, ne RK. ✆ 737 198 239.

● Nabízíme rekonstrukce 
a realizace zahrad, včetně za-
ložení trávníků. Zahradnictví
ZUPAZ, za Lidlem. ✆ 596 013
463, 739 872 774.

● Prodám pozemek v Pud-
lově, možno stavět. ✆ 732
609 854.

● Pronajmu byt na Mírové
ulici, informace na ✆ 775 314
402.

● Prodám starší skříně, skříň-
ky a zásuvkové komody. Lev-
ně, stěhování. ✆ 731 850 078.

● Prodám Š-Felicii, r. v.
1995. Nutno provést STK (vy-
pršela v 08/2009), cena doho-
dou. ✆ 731 850 078.

Super SLEVA na povinné ručení!!!
Zcela jasný příklad je mi 41 let, jsem z Bohumína a platím jen: 999 cm3 =
1 282 Kč/rok, 1 289 cm3 = 1 613 Kč/rok,1 800 cm3= 2 330 Kč/rok,
2000cm3 = 3 601 Kč/rok, NEUVĚŘITELNÉ - 3 000 cm3= 5 083 Kč/rok.
OSLNIVÉ SAZBY U HAVARIJNÍHO POJIŠTĚNÍ! 
SKUTEČNĚ NEJLEVNĚJŠÍ sazby u moto a nákla	áků!
ČP, ČPP, Allianz, Generali, Kooperativa, Axa, ČSOB
Sjednávání občanského pojištění - ČP, ČPP, ČSOB...

Kontakt: 604 730 472 - jan.fojtu@fixum.cz

Sjedná pouze Váš makléř

Jan Fojtů z Bohumína.

PŘIJÍMÁM 
KOMUNIKATIVNÍ 

A SAMOSTATNÉ LIDI 
ochotné se vzdělávat. 

Obchodní zástupci vítáni,
čistý rejstřík podmínkou.

Informace na tel.: 
603 295 752.
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Villa Club
»U STARÉ PEKÁRNY«

v průběhu měsíce září 2009 OTEVÍRÁME a Vám nabízíme

✓ klubové a rodinné prostředí

✓ apartmány s recepcí (NET, SAT, TV, WIFI)

✓ snídaňové menu již od 7.00 hodin

✓ klientské výhody

✓ volné prostory pro Vaše firemní a rodinné akce

✓ prodej kvalitních vín z vinařství Baloun, Krist a Dufek.

Tel.: 596 011 174, 731 613 774
e-mail: lkreal@mailcity.cz info@vaillaclub.cz
www.villaclub.cz www.ustarepekarny.cz

NÍZKOENERGETICKÁ
NOVOSTAVBA 5+1

+garáž v Rychvaldě.
(2x WC, 2x koupelna, 2x terasa) situována 

v blízkosti přírodní rezervace Skučák 
s dobrou dostupností, do centra 2 min. autem.

Užitná plocha 280 m2. Pozemek 1850 m2.
Postaveno z kvalitních materiálů: Porothermu 40cb + 10 cm
zateplení. Střecha Bramac. V domě podlahové vytápění

napojeno na kondenzační kotel. Centrální vysavač. 
Širokoúhlý krb 16kW s rozvodem tepla do patra.

Cena: 4 550 000 Kč
Kontakt tel: 604 269 233
gribek@ebmsystem.com

Zajděte si na Lutyňský krmáš
U příležitosti 250. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele

se v Dolní Lutyni koná v neděli 6. září Lutyňský krmáš. 

Po celý den poběží program. Odpoledne zakončí v 17 hodin pro-
menádní koncert dolnolutyňské dechovky konaný za pěkného
počasí v parčíku. V parku budou atrakce pro děti. Krmáš bude do-
plněn stánkovým prodejem různého zboží na chodníku od kostela
do parku. (pet) 



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 27. srpna do 10. září

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 29.8. od 20 hodin HIP HOP PARTY. V letním ki-
ně vystoupí Hosté odjinud, Dezertez, Money-fest
Crew Bohumín, Break Bones Crew Karviná, 
Vegets Crew Havířov a kapela Safari z Ostravy.
Chybět nebude ani ohňová show v podání Dragon
fire. Vstupné 60 korun.
■ 30.8. od 14 hodin POJĎME SI HRÁT NA ŠKO-
LU. V ní si děti vyzkoušejí vyučování na nečisto.
Učitel kouzelnický klaun Pepino je naučí kouzlit,
učitelé z kapely Pavel Novák Family je naučí zpí-
vat a s paní učitelkou Kristinou je čeká hodina
soutěžení a hodina strašení. A vše odzvoní škol-
ník. Letní kino, vstupné 50 korun.
■ 1. - 28.9. MÁMA, TÁTA A JÁ. Výstava foto-
grafií Petra »Pepeho« Piechowicze u příležitosti
10. výročí zahájení činnosti Centra mladé rodiny
Bobeš. Vernisáž proběhne v úterý 8. září v 11 ho-
din ve foyer kina K3 Bohumín.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 3.9. v 10 hodin SE SLŮNĚTEM V KNIHOVNĚ.
Pravidelné setkání Čtenářského klubu dětí a rodi-
čů s knihami a literaturou, připravené ve spolu-
práci knihovny K3 Bohumín a Rodinným centrem
Slůně. Knihovna K3 Bohumín - oddělení pro děti.
■ 7. - 30.9. HORNICKÉ FRAGMENTY A ČERNO-
BÍLÉ VARIACE. Tématická výstava fotografií 
fotokroužku Domu dětí a mládeže v Bohumíně.
Chodba v 1. patře.
■ 10.9. v 15 hodin S ČERTY NEJSOU ŽERTY. Po-
hádková dobrodružství v knihovně s Čítárničkou
pro nejmenší. Oddělení pro děti.
■ Knihovna nabízí od 15.9. KURZ ANGLICKÉ
KONVERZACE pro středně pokročilé a od 28.9.
KURZ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Přihlášky mož-
no podat v knihovně již nyní.

KINO K3 BOHUMÍN 

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

■ 28.8. ve 20.30 hodin, letní kino HARRY POT-
TER A PRINC DVOJÍ KRVE. Film VB, USA, české
znění,  přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 29.8. v 19 hodin, budova kina HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE. Film VB, USA, české zně-
ní, přístupný od 12 let, 70 Kč. 
■ 30.8. v 19 hodin, budova kina PAŘBA V LAS
VEGAS. Komedie USA, přístupný od 12 let, 65 Kč.
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Ilustrační foto z Centra mladé rodiny Bobeš.

SPORT

■ 2.9. v 17 hodin FK Bohumín - TJ  Háj ve Slezsku.
FOTBAL: krajský přebor - muži A, fotbalové hřiště
za parkem.

■ 3.9. v 17 hodin FK Bohumín - Sokol Dolní Luty-
ně. FOTBAL: starší přípravka, skupina A, travnaté
hřiště za parkem.

■ 5.9. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET ... Netradič-
ními cestami do Karviné - Petrovic (motokrosová
tra�) - zpět přes Polsko, z náměstí T. G. Masaryka.
■ 5.9. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Slavoj Ry-
chvald. FOTBAL: okresní přebor - muži B, hřiště
Vrbice.
■ 6.9. ve 14.15 hodin FK Bohumín - TJ Lokomoti-
va Petrovice. FOTBAL: dorost - KS, skupina B,
travnaté  hřiště za parkem.
■ 6.9. v 16.30 hodin FK Bohumín - SK Čeladná.
FOTBAL: krajský přebor - muži A, travnaté  hřiště
za parkem.
■ 9.9. v 16.30 hodin FK Bohumín - MFK Havířov C.
FOTBAL: mladší žáci, travnaté  hřiště za parkem.

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 12 až 21 hodin
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY: 30. srpna 8 - 18

hodin veřejnost.
Od 31. srpna do 4. září  bude z technických

důvodů AQUACENTRUM UZAVŘENO. Provoz
bude opět zahájen 5. září od 8 do 21 hodin pro ve-
řejnost.

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

Soubory Radost a Impuls 
začínají naplno trénovat

Již od prvních zářijových dnů za-
čínají členové tanečních souborů
Radost a Impuls pilně trénovat. 

V listopadu vyjíždějí tanečníci
všech věkových kategorií reprezento-
vat naše město na Mistrovství světa 
v show dance do německé Riesy. 
V prosinci pak čeká naše tanečníky
klání na Mistrovství světa v jazz dance
a Světovém poháru v modern dance 
v Polsku.

Zveme všechny, kteří mají rádi po-
hyb, hudbu a tanec, mezi nás. Nábor
nových členů proběhne 10. září v 16
hodin v tělocvičně Základní školy na
třídě Dr. E. Beneše. Přijímáme děti od
4 let. Těšíme se na vás.

Petra KOLIBAČOVÁ

Od 1. 9. se promítá již jen v budově kina.
■ 3.9. v 19 hodin POKOJ V DUŠI. Slovenský film,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 4.9. v 19 hodin DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZ-
KA. Český film, přístupný, 75 Kč.
■ 5.9. - 6.9. v 19  hodin VÍNO ROKU. Film USA,
přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 6.9. v 10 hodin KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ.
Film Ma�arsko, Velká Británie, české znění, 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.

■ 1.9. v 17 hodin JAK SE NEBÁT PORODU, cvi-
čení pro těhotné (zdarma), Bobeš.
■ 2.9. v 9 hodin PEDIKÚRA (tel.obj.) A KOSME-
TIČKA, Bobeš
■ 8.9. BOBEŠOVY 10. NAROZENINY - dopoled-
ne zahájení výstavy v kině K3, odpoledne herna
od 15 hodin - pohoštění, pohádka pro nejmenší.
■ 8.9. v 17 hodin SPRÁVNÁ TECHNIKA KOJENÍ,
cvičení pro těhotné (zdarma), Bobeš.
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Bobeš nabízí služby již 10 let
Po deseti letech svého působení funguje Bobeš jako setkávací, 

informační, vzdělávací a pohybové centrum pro rodiny s dětmi ve
věku do 6 let. Připravuje kurzy vedené lektory, velký zájem mají ro-
diče o dětské plavání, přípravu k porodu a rodičovství, nejnověji 
o znakovou řeč miminek. 7. září dopoledne se uskuteční výstava 
v kině K3 pro pozvané hosty, odpoledne oslaví kulaté 10. výročí ma-
minky s dětmi v herně Bobeše. Malým dárkem přispěje k oslavám
také odbor školství městského úřadu. (red)

Rozkvetlá okna i balkony
Květinami vyzdobená okna i balkony dodávají každému domu

svěží a veselý vzhled. V minulých letech jsme několikrát vyhlásili
soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu, ale i když se nesoutěží, mno-
ho obyvatel Bohumína na květiny v oknech nezapomíná. (red)

Pivní slavnosti se vydařily
Druhému ročníku bohumínských Pivních slavností přálo poča-

sí, a proto není divu, že se do areálu v parku Petra Bezruče vypra-
vilo téměř 2750 lidí včetně 916 dětí. Návštěvnost tak byla oproti
loňskému ročníku zhruba dvojnásobná. Akci uspořádala městská 
agentura K3 Bohumín. Text a foto: Karel BALCAR

Změna provozní 
doby aquacentra

30. srpna bude aquacentrum pro veřej-
nost otevřeno od 8 do 18 hodin. Od 31.
srpna do 4. září  bude z technických důvo-
dů uzavřeno. Provoz bude opět zahájen 
5. září, kdy bude pro veřejnost otevřeno od
8 do 21 hodin. V další dny bude provozní
doba podle běžných otvíracích hodin (viz
str. 19). Text a foto: František KREJZEK

Foto: archiv centra Bobeš

Foto: František Krejzek


