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vyjde 24. září, 

uzávěrka 16. 9.

Čeká se miliontý návštěvník aquacentra
Moderní a příjemné pro-

středí, vodní atrakce, zvýhod-
něné vstupné i novinky lákají
do bohumínského aquacent-
ra stále více lidí. Podle prog-
nóz by měl v září projít turni-
ketem už miliontý návštěvník. 

Společnost Bospor, která ba-
zén provozuje, už se na svého
jubilejního návštěvníka připra-
vuje. »Denně navštíví bazén téměř
600 lidí. O víkendech se zařízení
těší ještě větší pozornosti a počet
návštěvníků se šplhá i přes tisícov-
ku denně. Měsíčně sem zavítá 15
až 20 tisíc lidí. Te� naše statistiky

Velkou školní premiéru zažily v úterý 1. září
v Bohumíně téměř dvě stovky dětí. Prvňáčky
přivítali v lavicích nejen učitelé a starší spolužá-
ci, ale také zástupci města. Od radnice dostali
speciální trička s nápisem bohumínský školá-
ček, pamětní list a omalovánku. »Chceme, aby
prvňáčci měli hezkou vzpomínku na svůj první den
ve škole,« řekla matrikářka Marcela Lysá. 

Ve Starém Bohumíně (na snímku) přivítali letos
8 prvňáčků. Školu se dvěma malotřídkami navště-

vuje dohromady jen 28 dětí. »Atmosféra je u nás ro-
dinná a klidnější než ve velkých školách. Výborně se
nám spolupracuje s rodiči a dětem se můžeme věnovat
individuálně,« uvedla kantorka Pavla Wodecká ze
základní školy ve Starém Bohumíně. 

I když počet prvňáčků je každoročně téměř stej-
ný, celkově dětí v našich školách ubývá. Důvodem
je fakt, že ze škol odcházejí početnější deváté roč-
níky. Celkově v Bohumíně funguje 8 základních
škol, které navštěvuje téměř 1 800 dětí. 

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

evidují od začátku fungování aqua-
centra návštěvnost přes 985 tisíc
lidí. Podle odhadů by měl miliontý
návštěvník projít našimi turnikety
na konci září. Už te� se může těšit
na bezplatnou roční vstupenku na
bazén a večeři pro dva v restauraci
Maják v Penzionu ve věži,« uvedl
Jan Rozsypal, ředitel městské
společnosti Bospor. 

Aquacentrum se těší přízni
návštěvníků nejen z Bohumína,
ale také z okolních měst. Ve vel-
ké míře využívají jeho služeb ta-
ké lidé ze sousedního Polska.

(Dokončení na str. 3)
Kromě bazénů se pravidelně čistí
i dlažba. Foto: Lucie Balcarová

Staví se teplovod
Teplovod pro dodáv-

ku tepla z dětmarovic-
ké elektrárny te� po-
kládají v okolí sídliště
Svatopluka Čecha. Ve
městě přibude dohro-
mady 14,3 kilometru po-
trubí. Výstavba teplo-
vodu stojí 500 milionů
korun a hradí ji Skupi-
na ČEZ. Průměrná do-
mácnost v Bohumíně po
dokončení teplovodu
ušetří za vytápění a tep-
lou vodu až 20 procent
ročně. Takže se určitě
vyplatí chvíli tolerovat
rozkopané ulice. Více
se dočtete v příštím čís-
le Oka. (balu)
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Až 250 tisíc pro zatopené Novojičínsko 

Náletové břízy a listí a květy ze vzrostlých lip odstraňovali v mi-
nulých dnech ze střechy bohumínské radnice. »Čištění okapů pro-
vádíme každý rok za pomoci speciální plošiny. Ve dvoře úřadu navíc ros-
te bříza, která se každý rok postará o to, že ze střechy musíme odstraňo-
vat malé břízy. Letos jich bylo šestnáct. Ta největší vyrostla do výšky 
60 centimetrů,« uvedl správce radniční budovy Dalibor Dospiva.
Pravidelná údržba přišla město na 10 tisíc korun.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Na střeše úřadu rostlo 16 bříz

Až 250 tisíc korun mohou získat od Bohumína tři obce na
Novojičínsku, které letos v červnu postihly ničivé povodně.
Zastupitelé budou finanční pomoc projednávat v pondělí 
14. září na svém zasedání. 

Už před časem se však naši
zastupitelé napříč politickým
spektrem shodli na tom, že
chtějí zaslat dohromady mini-
málně 200 tisíc dvěma vybra-
ným obcím. Návrh, který bu-
dou na zastupitelstvu projedná-
vat, je nakonec o 50 tisíc vyšší 
a počítá s pomocí hned pro tři
obce - Hladké Životice u Nové-

ho Jičína (100
tisíc), Kunín
(100 tisíc) a Fulnek (50 tisíc).

»Postižené obce jsme vybrali
podle informací o škodách, které
jsme získali od krajského úřadu.
Všechna vybraná místa jsem 
osobně projel, škody viděl na vlast-
ní oči, hovořil s tamními starosty.
Proto konkrétně víme, na co pe-

níze z Bohumína půjdou. Obce je
chtějí použít k odstraňování škod
a k řešení tíživé situace v jednotli-
vých poškozených rodinách. 

Pomůžeme tak
řešit například
oblast bydlení

nebo opravy školských zařízení,«
řekl starosta Petr Vícha.

Pokud bude mít kdokoliv 
z bohumínských i přespolních
občanů nebo podniků zájem
také finančně pomoci lidem
postiženým záplavami v těchto
třech vybraných obcích, může

to udělat prostřednictvím měst-
ského povodňového depozit-
ního účtu, jehož číslo je 6015-
1721638359/0800, variabilní
symbol 9999. Hotově lze při-
spět na povodňové škody 
v pokladně městského úřadu
(I. patro, číslo dveří 221). Zástup-
ci Bohumína pak vybrané pe-
níze předají zatopeným obcím
spolu s příspěvkem z městské
pokladny. Zatím na tento po-
vodňový účet přispěli lidé část-
kou téměř 10 tisíc korun.

Lucie BALCAROVÁ

pomáháme

Je deregulace nájemného v městských by-
tech nezbytná? Kolik peněz poputuje do 
oprav bytového fondu Bohumína v roce
2010? Jak moc bude rozkopané město v sou-
vislosti s budováním rozvodů pro centrální
zásobování teplem? 

Nejen na tyto otázky budou dopovídat zástup-
ci vedení města v pořadu Ptejte se - Setkání
s občany. Televizní informační kanál Bohumín
pořad odvysílá v přímém přenosu v úterý 15. 
září od 17 hodin. 

Ptát se můžete i vy. Pište na náš e-mail
tik@mubo.cz nebo posílejte SMS zprávy ve tva-
ru TIK mezera a váš dotaz na číslo 732 596 092.
Své dotazy můžete také zavolat na nové telefon-
ní číslo 553 810 105. 

Pozvání do studia přijali starosta Petr Vícha,
místostarostka Věra Palková, vedoucí majetko-
vého odboru Eva Drdová a Pavel Klimovič, ve-
doucí odboru životního prostředí a služeb. Rep-
rízy pořadu uvede bohumínská televize v pátek
18. a v pondělí 21. září, vždy od 17 hodin. (luk)

Zeptejte se na to, co vás pálí, prostřednictvím televize V září se 
do lavic vracejí
i zastupitelé

Po prázdninách se k jedna-
cím lavicím vracejí spolu se
školáky i zastupitelé. O vě-
cech veřejných budou jed-
nat v pondělí 14. září. V po-
řadí 18. zasedání zastupitel-
stva města začíná tradičně ve
13 hodin ve velké zasedací
místnosti radnice. 

Rozhodovat se bude napří-
klad o

- žádostech o dotace 
z rozpočtu města

- darech pro obce postižené
povodněmi

- o první verzi rozpočtu
města na rok 2010

- o změně územního plánu
- o převodech a prodejích

pozemků
Přesný program jednání na-

leznete na stránkách města
www.mesto-bohumin.cz, pří-
padně na úřední desce či vý-
věskách v městských částech.

Jednání zastupitelstva bude
možné sledovat také prostřed-
nictvím přímého přenosu Te-
levizního informačního kanálu.
Reprízu pořadu nabídne bo-
humínská televize mimořádně
ve čtvrtek 17. září a ve středu
23. září od 17 hodin. Informa-
ce z jednání zastupitelstva 
budou prezentovány také ve 
Zpravodajství č. 38/2009 od
19. do 25. září 2009. Záznam
jednání bude zveřejněn v tele-
vizním Videoarchivu na strán-
kách www.mesto-bohumin.cz.

(balu)

T.I.K najdete
na nové adrese

Televizní informační ka-
nál Bohumín se přestěhoval,
dnes působí v budově napro-
ti radnici. Servisní organiza-
ce TV Marko, která pro tele-
vizi zajišťuje program, sídlí
na náměstí T. G. Masaryka
226, stejný vchod jako má
kabelová televize a Hutnická
zaměstnanecká pojišťovna.  

S přestěhováním souvisí ta-
ké částečná změna kontaktů,
jejichž prostřednictvím se mo-
hou lidé s městskou televizí spo-
jit. Telefonní číslo do redakce
zpravodajství je nově 553 810
105. E-mailová adresa zůstává
stejná, tedy tik@mubo.cz. In-
ternetová prezentace bohu-
mínské televize zůstává na ad-
rese www.tik.tvmarko.cz. 

Přestěhováním získalo stu-
dio k dispozici větší prostory 
a protože 10. srpna oslavil Te-
levizní informační kanál Bo-
humín desáté narozeniny, na
novinky se postupně mohou
těšit také diváci. (luk)
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I Byt 3 +1 na ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 53, 

I. kategorie, 11. nadzemní pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného je 59,33 m2, celková plo-
cha bytu je 60,67 m2. Prohlídka
se koná v úterý 15. září od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná ve
středu 16. září v 16 hodin.

I Byt 3 +1 na Jateční ulici
1154, číslo bytu 15, I. kate-

gorie, 4. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 67,15 m2, celková plocha
bytu je 69,02 m2. Prohlídka se
koná v úterý 15. září od 11 do
11.30 hodin. Licitace proběhne
ve středu 16. září v 16.15 hodin.

I Byt 2 +1 na náměstí T. G.
Masaryka 940, číslo bytu

10, I. kategorie, 4. nadzemní
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného je 54,13 m2, celko-
vá plocha bytu je 57,07 m2.
Byt lze vidět v úterý 15. září od
10 do 10.30 hodin. Licitace je
naplánována na středu 16. září
v 16.30 hodin.

I Byt 1+1 na třídě Dr. E. Be-
neše 766, číslo bytu 3, I. ka-

tegorie, 2. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemného
je 55,10 m2, celková plocha bytu
je 60,10 m2. Prohlídka bytu se
uskuteční ve čtvrtek 17. září od
8 do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná v pondělí 21. září v 16 hodin.

I Byt 1+1 na Bezručově uli-
ci 1144, číslo bytu 2, I. kate-

gorie, 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 47,43 m2, celková plocha
bytu je 49,75 m2. Prohlídka
bytu proběhne ve čtvrtek 17.
září od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace se uskuteční v pondělí 21.
září v 16.15 hodin.

I Byt 2 +1 na Okružní ulici
1059, číslo bytu 1, I. katego-

rie, 1. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného je
52,85 m2, celková plocha bytu
je 54,70 m2. Byt je možné si
prohlédnout ve čtvrtek 17. září
od 8.30 do 9.00 hodin. Licita-
ce proběhne v pondělí 21. září 
v 16.30 hodin.

I Byt 2 +1 na Nerudově uli-
ci 973, číslo bytu 26, I. ka-

tegorie, 6. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 39,48 m2, celková plocha
bytu je 40,38 m2. Prohlídka
bytu se koná ve čtvrtek 17. září
od 7.30 do 8 hodin. Licitace je
naplánována na pondělí 21.
září v 16.45 hodin.

I Byt 3 +1 na Mírové ulici
1015, číslo bytu 19, I. kate-

gorie, 5. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 64,10 m2, celková plocha
bytu je 65,75 m2. Prohlídka
bytu se uskuteční v úterý 22.
září od 8 do 8.30 hodin. Licita-
ce se koná ve středu 23. září 
v 16 hodin.

Bydlení v městském bytě v Bohumíně můžete získat pro-
střednictvím licitace. Ty probíhají v hlavní radniční budově 
v zasedacích místnostech č. 230 či 243 v prvním patře. Základ-
ní vyvolávací cena je u licitace 31 korun za metr čtvereční. 
O byty se mohou ucházet lidé, kteří v Bohumíně mají nejméně
pět let trvalé bydliště nebo zde nepřetržitě jeden rok pracují.
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, 
v sekci Radnice v kategorii Licitace bytů. Město nabízí k lici-
taci následující byty:

Připravované licitace městských bytů 

I Byt 1+0 na Tovární ulici
426, číslo bytu 43, I. kate-

gorie, 9. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 33,58 m2, celková plocha
bytu je 34,10 m2. Prohlídka by-
tu je naplánována na úterý 22.
září od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace proběhne ve středu 23.
září v 16.15 hodin. 

I Byt 1+0 na Bezručově uli-
ci 1144, číslo bytu 7, I. kate-

gorie, 2. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 29,63 m2, celková plocha
bytu je 32,70 m2. Byt je možné
si prohlédnout v úterý 22. září
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se uskuteční ve středu 23. září 
v 16.30 hodin. 

I Byt 1+1 na Bezručově uli-
ci 1143, číslo bytu 2, I. kate-

gorie, 1. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 47,43 m2, celková plocha
bytu je 49,75 m2. Prohlídka
bytu se uskuteční v úterý 22.
září od 10.30 do 11 hodin. Lici-
tace je naplánována na středu
23. září v 16.45 hodin. 

I Byt 2 +0 na Okružní ulici
1087, číslo bytu 32, I. kate-

gorie, 7. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného je
49,99 m2, celková plocha bytu

je 53,53 m2. Prohlídka bytu se
koná ve čtvrtek 24. září od 8 do
8.30 hodin. Licitace proběhne
ve středu 30. září v 16 hodin.

I Byt 2 +1 na ulici Osvobo-
ditelů 1019, číslo bytu 48,

I. kategorie, 12. nadzemní po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného je 54,42 m2, celková
plocha bytu je 55,42 m2. Pro-
hlídka bytu je naplánována na
pátek 25. září od 10.30 do 11
hodin. Licitace se uskuteční ve
středu 30. září v 16.15 hodin.

I Byt 1+1 na Okružní ulici
379, číslo bytu 1, 2. katego-

rie, 1. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného je
59,86 m2, celková plocha bytu
je 59,86 m2. Byt je možné si pro-
hlédnout v čtvrtek 24. září od
8.45 do 9.15 hodin. Licitace se
koná ve středu 30. září v 16.30
hodin.

I Byt 1+0 na ulici Svatoplu-
ka Čecha 1093, číslo bytu

61, 1. kategorie, 11. nadzemní
podlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného je 28,55 m2, celková
plocha bytu je 30,10 m2. Pro-
hlídka bytu se uskuteční ve čtvr-
tek 24. září od 11 do 11.30 hodin.
Licitace je naplánována na středu
30. září v 16.45 hodin. (balu)

Čeká se miliontý návštěvník aquacentra
(Dokončení ze str. 1)
Na začátku října, konkrétně

ve středu 7. října, se bohumín-
ský bazén opět zapojí do celo-
republikové akce Plave celé
město. »Vyzýváme všechny ná-
vštěvníky, kteří nás chtějí v soutě-
ži podpořit, aby si přišli v září za-
plavat. Celé září mohou tréno-
vat, aby si zlepšili svůj čas v sou-

těži a získali tak pro Bohumín
cenné body. A navíc mají šanci,
že se právě oni stanou miliontým
návštěvníkem a budou mít celý
rok vstup do bazénu zdarma,«
dodal Jan Rozsypal. 

Aquacentrum je v září otev-
řeno pro veřejnost opět každý
den. Od pondělí do čtvrtku si
mohou zájemci přijít zaplavat

od 6 do 7.45 hodin a od 12 do
21 hodin. V pátek je aquacent-
rum přístupné od 12 do 21 ho-
din. O víkendech a svátcích se
jeho brány pro veřejnost ote-
vírají od 8 do 21 hodin. Od
pondělí do čtvrtku je navíc 
večer možné zacvičit si v bazé-
nu aquaerobic. 

Lucie BALCAROVÁ

O bydlení v Bohumíně mají lidé zájem. Foto: Lucie Balcarová

Bohumín bez elektřiny
V září i v říjnu budou energe-

tici v souvislosti s výstavbou no-
vého skřečoňského mostu a dál-
ničního přivaděče opakovaně
vypínat elektřinu. Jedním 
z důvodů jsou přeložky vedení 
a sloupů vysokého napětí. Vý-
luky elektrické energie hlásí 
energetici v Záblatí, Skřečoni 
i Novém Bohumíně. Aktuální
informace najdete na webu
www.mesto-bohumin.cz. (balu)
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»Šetříme a umíme dobře hospodařit,«
říká starosta Petr Vícha

Jak hospodářská krize zasáhla Bohumín?
Dopady krize se nevyhnou ani našemu

městu, stejně jako ostatní obce a kraje bu-
deme mít nižší daňové výnosy. Ale my
jsme se na to připravili již vloni při sesta-
vování rozpočtu, omezili jsme provozní
výdaje, naplánovali méně investic a snaží-
me se šetřit. Zatímco Kalouskovo minis-
terstvo financí ještě optimisticky věřilo 
v růst, my jsme již počítali s nižšími daně-
mi. V letošním i příštím roce očekáváme 
o 30 milionů nižší roční příjmy, ale měli
jsme i finanční rezervu z minulých let, 
a tak věřím, že krizi přečkáme.

Jaké muselo město přijmout kvůli celosvětové
krizi opatření?

Vzali jsme provozní výdaje roku 2008 
a to bude strop i pro roky 2009 a 2010. To
je opatření, které v praxi nikdo neucítí.
Jestli se například na veřejné osvětlení 
a třeba údržbu zeleně dá dohromady 16
milionů nebo 15,5 milionu, tak nikdo ne-
umře, bude se svítit, tráva bude posekaná,
pár sloupů se opraví a natře o rok později
a jedeme dál. Druhotným dopadem krize
je vyšší nezaměstnanost, zhoršení sociální
situace rodin, menší možnosti podniků 
a podnikatelů pro sponzoring, vyšší pohle-
dávky a třeba i možný vzrůst kriminality. 
I to bude znamenat nějaké náklady navíc,
ale i to je v možnostech města a poradíme
si. Takže očekávám, že jedinou významnou
změnou z důvodu krize bude určité zpoma-
lení větších investičních akcí města.

V posledních letech město investovalo stovky
milionů korun do výstavby i rekonstrukcí.
Zmínil jste však kvůli krizi zpomalení velkých
investičních akcí v Bohumíně. Jak to tedy 
bude s investicemi ve městě vypadat?

V letošním roce přesto, že již došlo ke
zmíněnému poklesu výnosu z daní, pře-
kvapivě investujeme opět 140 milionů ko-
run. Umožňují nám to i přebytky z minu-
lých let, ale hlavně to, že jsme úspěšní 
v získávání dotací. Pomocí nich jsme na-
příklad opravili mateřskou školku na Ne-
rudově ulici, v Okružní ulici máme zre-
konstruované Centrum pro seniory, dvě

školy se dočkaly úpravy školních dvorů 
a ve Starém Bohumíně se právě pracuje
na propojení náměstí s hraničním mos-
tem. Také Rafinerský lesík kultivujeme dí-
ky finanční pomoci. Tady nám 12 miliony
pomohly největší bohumínské podniky -
ŽDB a Bonatrans. Ještě jsme byli úspěšní
v tzv. Integrovaném plánu rozvoje města,
což v překladu z »evropštiny« do češtiny
znamená, že budeme na sídlištích s pomo-
cí dotace upravovat okolí domů a také se
některé věžové domy budou zateplovat 
a dočkají se nových oken. To bychom děla-

li i bez dotací, ale pochopitelně pomaleji
podle výše vybraného nájemného. A když
hovořím o nájemném, tak musím zmínit, že
daňové výpadky se nedotknou bytového
fondu, ten opravujeme právě z vybraného
nájemného a naopak přidáváme něco navíc.

Muselo město rezignovat na některé své 
projekty? Pokud ano, jaké?

Ano, když hovořím o poklesu příjmů 
z daní a o tom, že se to nesmí dotknout
běžného života občanů, tak se to musí ně-
kde projevit. Nechceme šetřit na školách 
a dětech, na čistotě města, bezpečnosti,
využívání volného času, na podpoře kul-
tury a sportu. Proto musíme oddálit ně-
které náročné projekty a nechat je na lepší
časy. Proto třeba náročnou rekonstrukci
Národního domu ve Starém Bohumíně
nebo výstavbu víceúčelové haly či opravu
tržnice u nádraží a některé další méně dů-
ležité stavby budeme provádět později,
pomaleji a třeba jen když získáme na spo-
lufinancování dotaci. Máme v této chvíli
štěstí, že nemáme žádný objekt v kritic-
kém stavu, máme opravené školy, bazén je
nový, kino opravené, díky připravované-
mu centrálnímu zásobování teplem ne-
musíme sami investovat do nových kote-
len. To neznamená, že není co zlepšovat,
ale zkrátka nejsme ve finanční tísni. 
A mohu s potěšením konstatovat, že 
i když jsme před třemi lety nepočítali 

Krize - to je slovo, které se v poslední době skloňuje ve všech
pádech. Valí se na nás z novin, rádií a televize, často je slyšíme 
z úst politiků, obchodníků, zaměstnavatelů i obyčejných lidí 
v ulicích, objevuje se i v reklamních letácích. Podobá se pevně
zakousnutému klíštěti, kterého se není možné lehce zbavit.
Krize - podlamuje nohy celému světu a ten křičí o pomoc. Zají-
malo nás, jestli o pomoc volá také Bohumín. Zeptali jsme se na
to prvního muže města - starosty Petra Víchy.

Ve Starém Bohumíně se právě pracuje na 
propojení náměstí s hraničním mostem.

Foto: Lucie Balcarová 

aktuáln í  téma

s krizí, programové cíle rady města na toto
volební období splníme.

Uvažuje město o půjčce či úvěru kvůli krizi 
na dofinancování některých svých projektů?

Kvůli krizi ne. Ale uvažujeme o zhruba
patnáctimilionovém úvěru právě na dofi-
nancování zmíněných oprav věžových do-
mů a k překlenutí doby mezi opravou a ter-
mínem, kdy nám teprve několik měsíců po
ukončení akce následně proplatí dotaci.
Město je nyní z hlediska úvěrů ve vynika-
jící pozici, protože máme prakticky jen
půjčky, týkající se bytového fondu, oprav
věžových domů a z opravy bývalého hote-
lového domu a velká část z nich má právě
státem dotované náklady na úroky z pro-
gramu Panel. Ještě je jedna možnost, kdy
bychom museli použít úvěr. Kdybychom
obdrželi další dotace na tolik akcí, na které
bychom neměli momentálně zdroje na
spolufinancování. Ale to by byl opět spíše
důvod k oslavě než k obavám ze zadlužení.

Jak konkrétně pomáhá město svým lidem
v době krize? 

Město pro letošní ani příští rok nezvyšo-
valo daň z nemovitosti, přestože mělo
možnost ji zvýšit až pětinásobně. Zpro-
středkovaně tak nezatěžuje podniky a pod-
nikatele. Rovněž nájemné nebudeme zvy-
šovat na povolené maximum, ale poskyt-
neme s ohledem na tíživou situaci výrazné
slevy. Rozhodli jsme se také zvýšit počet
veřejně prospěšných pracovníků. Sociální
odbor je připraven poskytnout maximální
pomoc těm, kteří se z důvodu krize dosta-
nou do potíží. Ale nejdůležitější je, aby se
opět začalo dařit průmyslu a podnikání,
aby lidé měli práci.

Připravila Lucie BALCAROVÁ
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Sháníte kolo nebo telefon?
Zkuste dražbu ztrát a nálezů U hladového okna

napadli muže
Strážníci zadrželi v pátek 21.
srpna večer dva výlupky, kteří
u hladového okna v Čáslavské
ulici napadli a zranili muže.
Ten je peskoval za nevhodné
chování. To se dvojici nelíbilo,
a tak muže zbila a utekla. Za-
nedlouho však nad nimi spad-
la klec. Postižený přivolal stráž-
níky, kteří podle popisu výtrž-
níky zadrželi na pěší zóně. Pří-
pad i povedenou dvojici pak
hlídka předala svým republi-
kovým kolegům.

Lapili hledané muže
Další úspěšný zásah si bohu-
mínští strážci zákona připsali
na své konto v neděli 23. srp-
na. Podařilo se jim totiž zadr-
žet hned dva celostátně hleda-
né muže. Prvního z nich zadr-
žela hlídka městské policie do-
poledne na Šunychelské ulici 
a druhého hledaného pak stráž-
níci zatkli na Masarykově ulici.

Zachránili nedělní
nákup
Nenechavcům není nic svaté.
Ani invalidní vozík. Zřejmě
hladový zlodějíček si v neděli
23. srpna odpoledne na Míro-
vé ulici vyhlídl víkendový ná-
kup majitele invalidního vozíku.
Opojen kusem žvance ukradl 
z vozíku nákupní tašku. Z ko-
řisti se však neradoval dlouho.
Muže s dlouhými prsty zadrže-
li strážníci o chvíli později 
i s lupem na ulici Čs. armády. 

Zadrželi sprejera
Sprejerství se nevyplácí. Své 
o tom ví mladík z Ostravy, kte-
rý »zdobil« sprejem fasádu jed-
noho z domů na ulici Čs. ar-
mády. Neušel však ostřížímu 
zraku a rychlým nohám měst-
ských strážníků. Po krátké ho-
ničce sprejera hlídka dostihla
a předala Policii České repub-
liky. Mladík je podezřelý z trest-
ného činu sprejerství. (balu)

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

Maják městské
policie

Rafinerský lesík se mění v lesopark. Komplexní regenerace zpust-
lého lesíku za 17,5 milionu korun, na kterou město získalo 12 milionů
korun od bohumínských podniků ŽDB a Bonatrans, přinese nové pěšin-
ky, hřiště, běžecké trasy, cyklostezku i zajímavé atrakce pro děti. Nebu-
de chybět ani výběh pro psy. Foto: Lucie Balcarová

V improvizovanou aukční síň se ve středu 16. září promění
nádvoří bohumínské radnice. Dražit se bude zimní i letní 
oblečení, konfekční doplňky, mobilní telefony, jízdní kola 
a dokonce i hudební nástroje. Prostřednictvím dražby chce
město najít nové majitele věcí, které skončily v jeho skladu
ztrát a nálezů. Dražba začíná od 15.30 hodin, prohlídka věcí
už o 15 minut dříve.

V dražbě se ocitlo 111 před-
mětů, které lidé zapomněli či
ztratili. Jejich seznam mohou
zájemci o dražbu najít na inter-
netových stránkách Bohumí-
na www.mesto-bohumin.cz.
Na nové majitele čekají napří-
klad černá a růžová kabelka,
spací pytle, cestovní tašky, fo-
toaparát nebo pouzdra s brýle-

mi. Vše bude k mání za lidové
ceny, zájemci budou moci zvy-
šovat nabídku minimálně po
desetikoruně. Vyhrává ten,
kdo dá nejvyšší nabídku, část-
ku ihned zaplatí a vydraženou
věc si převezme.

»Převážně jde o věci, které byly
nalezeny bu� na vlakovém nád-
raží nebo přímo ve vlaku a do Bo-
humína přicestovaly. Výjimečně
se nálezy objeví také na úřadě,
popřípadě na jiných volně pří-
stupných místech,« říká Zdenka
Suchorová z organizačního
odboru naší radnice. »Pokud
někdo určitou věc najde a nezná
vlastníka, je povinen ji odevzdat
obci, ve které k nálezu došlo. Po-
kud se o ni déle než 6 měsíců
vlastník nepřihlásí, stává se ma-
jetkem obce. Takovou věc pak
například u nás v Bohumíně dá-
váme do veřejné dražby,« dodala
Zdenka Suchorová. (luk)

pozvánka

Veřejné zakázky
Bohumína 
najdete na webu

Seznam veřejných zakázek
nad půl milionu korun, kte-
ré vypisuje město Bohumín,
najdete také na interneto-
vých stránkách www.mesto-
bohumin.cz v sekci Radnice,
v kategorii Veřejné zakázky.
Město jej zveřejňuje vždy na
začátku kalendářního roku.

»Jednotlivé zakázky vypisuje-
me v průběhu roku podle toho,
jak máme připravenu zadávací
dokumentaci a plán realizace. 
U těch zakázek, kde zákon poža-
duje zveřejnění výzvy, se vždy 
aktuálně po dobu soutěžní lhůty
zobrazuje odkaz na úplný text 
výzvy. Zpravidla vypisujeme vět-
šinu zakázek v první polovině ro-
ku tak, aby mohly stavební práce
probíhat v létě. V letošním roce
jsou již všechny veřejné zakázky
na stavební práce zadány. Pokud
budou mít firmy v budoucnu zá-
jem ucházet se o některou z na-
šich městských zakázek, je nutné
nás kontaktovat na začátku ro-
ku,« uvedla vedoucí investič-

ního odboru naší radnice Jitka

Ptošková. (balu)
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I podle hřbitovů se měří kultura

Kolik je v Bohumíně hřbitovů 
a postačuje jejich kapacita?

V Bohumíně funguje dohro-
mady pět hřbitovů - v Novém
a Starém Bohumín, Vrbici,
Záblatí i Skřečoni. Největší 
a nejvíce využívaný je hřbitov
ve Starém Bohumíně. Protože
jsme ho před třemi lety rozšíři-
li, jeho kapacita postačí na 50
až 70 let. V ostatních měst-
ských částech mají hřbitovy ta-
ké dostatečnou kapacitu. Dru-
hý největší bohumínský hřbi-
tov je v městské části Skřečoň,
který je také pro případné roz-
šíření připraven, k dispozici je
jak projekt, tak plocha. Také
v Záblatí je rozšíření hřbitova
možné. Specifické postavení
má hřbitov v Novém Bohumí-
ně, kde se od roku 1972 nesmí
pohřbívat do klasických hro-
bů, a proto se v posledních le-
tech využívá jen pro urnové
hroby.

Jaké jsou roční náklady na 
provoz hřbitovů v našem městě?

Všechny hřbitovy vlastní 
a spravuje město. Ročně na je-
jich provoz a údržbu vynaloží-
me více než 1 milion korun. Na
hřbitovech se průběžně prová-
dí především kosení trávy, za-
metání, úklid sněhu, drobné 
opravy, opravy plotů, cest či zá-
sahy do stromů. Pro srovnání 
v roce 2007 byly náklady na
provoz všech hřbitovů asi 1,1
milionu korun, v roce 2008 to
bylo o celý jeden milion korun
více a to téměř 2,1 milionu ko-
run, protože došlo k rozsáh-
lým opravám hřbitovních cest
ve Starém Bohumíně. I letos
počítáme s tím, že průměrné
náklady překročíme. Budeme
totiž pokračovat v obnově hřbi-
tovních cest. S opravou někte-
rých chodníků počítáme na
hřbitovech v Záblatí, Vrbici 
a Skřečoni. Začneme už letos,
ale největší část oprav usku-
tečníme až v příštím roce. Na
tyto mimořádné opravy je vy-
členěno 2,9 milionu korun.

Jaké jsou poplatky na bohumíských
hřbitovech? Nechystá se jejich 
zvýšení?

V Bohumíně se cena za pro-
nájem hrobových míst už roky
nemění. Stejné ceny platí už
od roku 1999. Cena hrobové-
ho místa je 4 koruny za metr

čtvereční za rok a cena za roč-
ní údržbu a službu je 120 ko-
run. Pronájem hrobu o rozloze
3 metry čtvereční na 10 let při-
jde na 1 010 korun (890 korun
služby a 120 korun místo),
dvojhrobu na 2 020 korun,
pronájem hrobky na 1 280 ko-
run a urnového místa na 570
korun. Kolumbárium máme
pouze na hřbitově ve Starém
Bohumíně. Měsíční cena za
schránku je 10 korun, roční te-

aktuálně

Vzhled hřbitova a úroveň pohřbívání vždy odrážely pomě-
ry ve společnosti a postoje ke kulturním tradicím. Památka
zesnulých, kterou si každoročně připomínáme 2. listopadu, je
ještě daleko, přesto se ptáme vedoucího odboru životního
prostředí a služeb Pavla Klimoviče, který má v náplni práce 
i záležitosti hřbitovnictví, jak jsme na tom v Bohumíně.

dy 120 korun. Žádnou změnu
poplatků za hrobová místa v sou-
časné době nepřipravujeme.

Na koho se mohou lidé obrátit,
pokud narazí na hřbitově na 
nějaký nedostatek, například 
neudržovanou zeleň?

S důvěrou se mohou obrátit
na správcovou městských hřbi-
tovů Ivetu Balarinovou, která
má kancelář u obřadní síně na
hřbitově ve Starém Bohumí-
ně. Telefonický kontakt na ni
je 596 012 566. Se svými při-
pomínkami a podněty mohou

kontaktovat i městský úřad,
konkrétně odbor životního
prostředí a služeb. Své dotazy
a náměty směřujte na Evu Lis-
zokovou, kancelář číslo 212,
nebo volejte na její pevnou
linku 596 092 174. Rád bych
ale apeloval také na občany,
aby se věnovali údržbě hrobů
svých blízkých. Setkáváme se
totiž s tím, že někteří lidé za-
platí jen poplatek a pak se 
o hrob celé roky nestarají. (fi)

Město se o údržbu svých hřbitovů stará i s pomocí dotací. Poslední ve vý-
ši 80 tisíc korun získalo na pozlacení nápisů na Pomníku padlým ve II.
světové válce na hřbitově v Novém Bohumíně. Foto: Lucie Balcarová

S výměnou staršího
řidičáku neotálejte

Vyměňte si řidičské prů-
kazy s předstihem a vyhněte
se frontám a stresovým situ-
acím. U nás v Bohumíně
můžete odbor dopravy, kde
vám řidičský průkaz vymě-
ní, po domluvě navštívit ta-
ké v neúřední den. Stačí za-
volat na telefonní číslo 596
092 207 a domluvit se na
schůzce v jiném termínu než
je pondělí a středa. 

Řidičské průkazy, u kterých
je datum vydání od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000, si
jejich majitelé musí vyměnit
do konce roku 2010. Po tomto
termínu pak budou jejich do-
klady neplatné. Nové řidičské
průkazy platí 10 let a mají veli-
kost platební karty. K výměně
potřebujete 1 průkazovou fo-
tografii, starý řidičský průkaz 
a doklad totožnosti. Výměna
je bezplatná, pokud není starý
řidičský průkaz poškozený, ane-
bo nechcete do nového řidičáku
zapsat nové údaje, jako napří-
klad změnu příjmení. Veškeré
informace k povinné výměně
získáte také na internetu -
www. vymentesiridicak.cz.

(vav)

Hasiči soutěžili 
netradičně v noci 

Noční hasičskou show před-
vedli dobrovolní krotitelé
ohně na konci prázdnin 
v rámci Srpnové noci s kape-
lou Grog na fotbalovém hřiš-
ti v Bohumíně-Záblatí. 

Požární útok, při kterém se
čerpá voda z připravených ná-
dob a musí se co nejrychleji
proudem vody zasáhnout a sra-
zit elektronický terč, museli
hasiči zvládnou za naprosté
tmy. Z ní svítily jen terče.
Sedm družstev bojovalo za
zvuku rockové hudbu nejen 
s vodou a časem, ale tentokrát
také i s černočernou tmou.
Putovní pohár TJ Slovanu
Záblatí si za nejlepší výkon na-
konec odnesli hasiči z Orlové-
města, druhé skončilo druž-
stvo z Doubravy a z třetího
místa se radoval tým z Dolní
Lutyně-Neradu. Domácím se
nedařilo, skončili šestí. (balu)
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krátce

novinky

DOMÁCÍ NÁSILÍ - UMÍTE SE BRÁNIT?

Forma násilí - fyzická, psychická
Domácí násilí - to je ožehavé téma našeho seriálu, ve kterém v dnešním čísle

pokračujeme. Radí vám Občanská poradna Bohumín, která je otevřena na Šte-
fánikově ulici v pondělí od 8 do 17 a ve středu od 8 do 14 hodin. Pomůže i vám
při vašich rodinných problémech.

Dotaz: Bydlíme s manželem 
v paneláku ve třetím patře a byt
pod námi obývá stará devadesáti-
letá paní. Chodí k ní vždy po prá-
ci dcera, která jí údajně pomáhá 
s nezbytnými úkony - zejména 
s péčí o její osobu, s udržováním
čistoty v domácnosti a podobně.
Máme však podezření, že dcera
své mamince nějak ubližuje. Čas-
to na starou paní také dost křičí,
když je u ní. Zejména po odchodu
dcery slyšíme z patra pod námi
hlasité sténání a pláč sousedky.
Když jdeme okolo jejího bytu, je
odsud cítit dosti velký zápach na
to, že je dcera u staré paní každý

den a že údajně uklízí. Sousední
byty jsou momentálně neobydle-
né, proto situaci nemáme s kým
zkonzultovat. 

Řešení: V případě podezře-
ní na špatné zacházení se seni-
ory může kdokoliv podat trest-
ní oznámení na Policii České
republiky, a to ústně do proto-
kolu, či písemně (§ 158 zákona
č. 141/1961 Sb., o trestním říze-
ní soudním - trestní řád).
Trestní oznámení musí obsa-
hovat tyto náležitosti: KDO
(pachatel skutku), CO (popis
skutku), KDY (doba páchání
skutku), KDE (místo páchání

Nové informace na webu města
Zajímavé statistické údaje

najdeme nově na oficiálních
webových stránkách města.

Novou rubrikou v hlavní
nabídce O městě je doprava
(www.mesto-bohumin.cz/cz/
o-meste/doprava/). Najdete zde
například jízdní řády autobu-
sové dopravy, odkazy na vlako-
vá spojení, přehled taxislužeb
ve městě, popisy cyklostezek,
nebo odkaz na ostravské letiš-
tě. Rozšíření se dočkala také
rubrika počasí, kde jsou grafic-
ké údaje o denní teplotě ve měs-
tě (www.mesto-bohumin.cz/cz/
zpravodajstvi/pocasi/). (red) Grafický průběh teplot v Bohumíně v průběhu prvního školního dne.

V knihovně od září jazykový a fotografický kurz

Jazykový kurz nabídne kon-

verzaci angličtiny pro středně

pokročilé. Jeho náplní bude 17

lekcí, přičemž každá z nich ob-

sahuje 90 minut konverzace.

»Kurz jsme nastavili tak, že tři
hodiny povede lektorka Martina
Bielanová a čtvrtou pak rodilý
mluvčí ze Spojených států ame-

rických. Vyučovací skupina bude
mít maximálně deset členů s tím,
že jej otevřeme při naplnění mini-
málně osmi zájemci,« informo-
val ředitel K3 Bohumín Karel
Balcar. Cena kurzu, který star-
tuje v úterý 15. září v 17 hodin

ve studovně knihovny, je 
1 500 korun. 

Knihovna pamatovala také
na příznivce fotografování. Na
konci září zahájí kurz digitální
fotografie, ve kterém se zájem-
ci dozvědí, jaké jsou zásady
pro focení i jak fotografovat
portréty, krajiny či děti. Kurz
má 12 lekcí, jeho cena je 250
korun. První lekce kurzu pro-
běhne v pondělí 28. září od 17
hodin ve studovně knihovny.

Lukáš KANIA

Hned dva nové kurzy připravuje od září knihovna K3. Na
své si přijdou jak zájemci o cizí jazyk, tak milovníci fotografo-
vání. Jazykový kurz začne v polovině září, fotografický v závě-
ru měsíce. Knihovna ještě přijímá poslední přihlášky. 

skutku), JAK (způsob jedná-
ní), ČÍM (nástroj, ruka a-
pod.), PROČ (pravděpodobný
motiv jednání), NÁSLEDEK
(újma na zdraví, majetku 
apod.). Trestní stíhání osoby v
případě příbuzenského vztahu
může začít teprve po vyslovení
souhlasu poškozeného. Ob-
čanská poradna může pomoci
se sepsáním trestního ozná-
mení. V případě podezření na
špatné zacházení je možné ob-
rátit se také na sociální odbor
městského úřadu. 

Kateřina MATULOVÁ,
poradkyně OP Bohumín

Německé rychlovlaky 
na kolech z Bohumína

Jedny z nejrychlejších ev-
ropských vlakových souprav
pojedou na kolech z Bohumí-
na. Bohumínský Bonatrans,
největší evropský výrobce
železničních kol a dvojkolí,
bude kola dodávat pro ně-
mecké rychlovlaky třetí gene-
race - ICE 3 po dobu tří let. 

První vyrobená kola, jejichž
maximální rychlost je 350 km/
hod., zamíří z Bohumína do Ně-
mecka už na konci tohoto roku.
Každoročně tak půjde o zakáz-
ku za 60 milionů korun. »Kola
budeme dodávat Německým dra-
hám až do roku 2011. Ročně pro
ně vyrobíme přes 2000 kol. Jejich
výroba je náročná, důležitá je vy-
soká kvalita materiálu a tepelné
zpracování. V Německu budou
naše kola jezdit maximální rychlo-
stí 300 kilometrů za hodinu. Sou-
pravy, které naše kola povezou, jsou
charakteristické vysokým komfor-
tem pro cestující,« uvedl obchod-
ní ředitel společnosti Bona-
trans Jakub Weimann. (balu)

Turisté vítají podzim
Vstříc podzimu se v sobo-

tu 19. září vydají milovníci
turistiky a cyklistiky. Bohu-
mínský klub českých turistů
pořádá už 33. ročník turis-
tického pochodu a jízdy na
kolech nazvaný Za krásami
podzimu. 

Na účastníky pochodu čekají
dvě odlišné trasy - dvacetikilo-
metrová a čtyřicetikilometro-
vá. Startuje se od vlakového
nádraží v Bohumíně. Od 6 do
8 hodin startují zájemci o 40
kilometrovou trasu, od 8 do
9.30 hodin pak účastníci 20 ki-
lometrové cesty. Cyklisté mají
sraz od půl osmé do půl desáté.

Cílem podzimního putování
bude restaurace U Rybníku 
v Dolní Lutyni. Tam bude na
domácí i přespolní čekat za-
sloužený diplom, soutěže a hry
nejen pro děti, ale i dospělé.
Chybět nebude ani opékání
buřtů. Akce se koná za každé-
ho počasí. Pořadatelé doporu-
čují přibalit do batohu i mapu
Ostravska. Symbolické star-
tovné je pro dospělé 20 korun,
pro děti pak 5 korun. (balu)
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Maryška darovala sochu Domovu Jistoty

Socha Slepá moc, kterou vytvořil vlastníma rukama Nikos Vasiliu, stojí
nově v zahradě Domova Jistoty. Foto: Jiří Trucla

Další ze soch, vzniklých na multižánrovém festivalu Léto-kru-
hy, dělá v Bohumíně radost. Skulpturu nazvanou »Slepá moc«
věnovalo občanské sdružení Maryška Domovu Jistoty na 
Koperníkově ulici. Socha autora Nikose Vasiliu má místo v za-
hradě zařízení, které pečuje o lidi s duševním onemocněním. 

Domov na Koperníkově uli-
ci funguje od roku 1999 a letos
tedy slaví kulaté 10. narozeni-
ny. Zařízení je svým charakter
ojedinělým v Moravskoslez-
ském kraji. »Pod Domov Jistoty
spadají také bohumínské domovy
důchodců a protože tam jsme již
sochy věnovali, rozhodli jsme se
udělat nyní radost klientům v za-
řízení pro osoby s duševním one-
mocněním. Navíc zařízení letos
slaví narozeniny, takže naše vol-
ba byla jednoznačná. V Maryšce
rádi děláme radost druhým,«
uvedla předsedkyně občanské-
ho sdružení Maryška Kamila
Smigová. 

»Klienti našeho domova mají
ze sochy velkou radost. Dřevo-
řezba nám krásně dokresluje 
atmosféru odpočinkového místa,
které jsme na zahradě u zařízení
vytvořili. Maryšce patří naše po-
děkování,« říká vedoucí nepe-
dagogických činností Domova
Jistoty na Koperníkově ulici Ji-
ří Trucla. 

Dřevořezba je částečně po-
vrchově mořená, autor pro ni
použil odstíny červené a bílé.

Socha je tématicky inspirova-
ná biblickým příběhem o Evi-
ně jablku. Autor Nikos Vasiliu
patří mezi známé bohumínské
tváře. »Nikos využil přirozený
tvar kmene stromu vysokého asi
170 centimetrů, ze kterého zho-
tovil opracovaný sloup. Po něm se
vine směrem k vrcholu reliéfně
tvarovaný had. Na vrcholu je po-
sazeno červené jablko,« popsala
sochu Kamila Smigová. Socha
je podle znalců tvarově i ba-
revně mimořádně zdařilá a její
hodnota dosahuje zhruba 25
tisíc korun. 

Darovaná skulptura vznikla
na festivalu Léto-kruhy Bohu-
mín 2002. Festival vznikl v ro-
ce 2001, kdy jej společně s ob-
čanským sdružením Maryška
rozjížděl bohumínský ateliér
Bart. Jedním z hlavních a vý-
razných prvků festivalu se stal
dřevořezbářský plenér, kde pod
rukama zručných řezbářů vzni-
kaly hodnotné sochy. 

Jen za poslední čtyři roky se
na Léto-kruzích zrodilo 43
dřevěných skulptur, jejichž
hodnota přesáhla půl milionu

korun. Dělají radost také dě-
tem ve školách, pacientům 
v bohumínské nemocnici ne-
bo návštěvníkům knihovny.
Festival Léto-kruhy, stejně ja-

ko výrobu soch, finančně pod-
poruje město Bohumín. Socha
pro Domov Jistoty je tedy také
dárkem města. 

Lukáš KANIA

Knihovna má od září otevřeno déle
Oddělení pro dospělé v kni-

hovně rozšířilo své výpůjční
hodiny. Od září je v pondělí,
úterý a čtvrtek otevřeno pro
čtenáře o plných třicet mi-
nut déle. 

Služby knihovny tak mohou
lidé nově využít od 8 do 12 ho-
din a od 13 do 18.30 hodin.
Výpůjční doba se prodloužila
také ve středu a to o celou ho-
dinu. Dveře knihovny jsou 
v tento den otevřeny od 8 do
12 hodin. Sobotní otevírací
doba zůstala stejná a to od 8
do 11 hodin. Služby dospělého
oddělení knihovny K3 Bohu-
mín jsou tak pro čtenáře k dis-
pozici 45 hodin týdně. 

(balu)
O prázdninách knihovna zrekonstruovala své dětské oddělení. Děti 
přivítaly pohádkové bytosti na stěnách. Foto: Petr Zlámal

Výstava biblí v kině
Unikátní putovní výstava

nazvaná Bible včera, dnes 
a zítra zavítá ke konci září do
Bohumína. Návštěvníci si bu-
dou moci prohlédnout histo-
rické bible, ruční přepisy i bib-
le pro děti. Nejcennějším ex-
ponátem výstavy bude bible 
z roku 1574, ale chybět nebu-
dou ani nejnovější biblické
překlady. Součástí výstavy bu-
dou i biblické slovníky a mapy.
Zájemci si budou moci některé
vystavené kousky i zakoupit.
Po tři dny bude v kině možné
diskutovat i s odborníky, kteří
se studiem bible zabývají. Vý-
stava bude k vidění od pondělí
21. do středy 23. září od 10 do
16 hodin ve foyer kina K3.

(balu)

pozvánka
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»Nerudovka« má nový kabát

Předškoláci z mateřské školy v Nerudově ulici dovádějí na čerstvě navezeném písku. Za zády jim září nová
fasáda jejich školky. Foto: Lucie Balcarová

Žluťásek, kanárek, pampeliška. To byly
podle kantorek z mateřské školy se speciální
třídou v Nerudově ulici první reakce dětí,
které se po prázdninách vrátily do nově opra-
vené školky. 

O prázdninách ve školce úřadovali řemeslníci.
Rozsáhlá rekonstrukce se dotkla celé budovy.
Má nová okna, dveře a barevnou zateplenou žlu-
to-růžovou fasádu. Stavebních úprav se dočkala
i rampa pro imobilní. Oprava školky stála město
5,6 milionu korun, většinu nákladů však pokryla
čtyřmilionová dotace z ministerstva financí.

»Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáha-
li a přiložili ruku k dílu. Našemu zřizovateli - městu,
které vynaložilo velkou částku na rekonstrukci. Evě
Mrázkové z investičního odboru za milý a vstřícný
přístup po celou dobu oprav a Miroslavu Hradilovi,
který vždy ochotně povolal zaměstnance BM servisu
na vyklízení a úklid po opravách. A také všem ná-
jemcům za pevné nervy a ochotu spolupracovat 
a všem kolegyním a rodičům, kteří nám přišli 
o prázdninách pomáhat. Přeji naší ›nové‹ školce,
aby měla usměvavé děti, spokojené rodiče i kantory,«
uvedla ředitelka školky Mirka Absolonová.

(balu)

Program se zamě-
řuje na vzdělávání

pedagogických pracovníků v ob-
lasti prevence sociálně-patolo-
gických jevů, zdravého život-
ního stylu a tvorby pozitivního
sociálního klimatu ve škole.
Jeho realizaci finančně podpo-
řilo město Bohumín i Morav-
skolezský kraj.

»Náš školní vzdělávací pro-
gram má název Škola plná života
a klade velký důraz na příznivé
sociální klima a prostředí. Z toho-
to důvodu je pro nás důležité 
osobní nasazení pedagogů, tvoři-
vost, samostatnost a svoboda. Pro
pedagogy jsme proto uspořádali
čtyřdenní prožitkový seminář v Bes-
kydech, během kterého se náš ko-

V »Benešovce« táhnou za jeden provaz
Základní i mateřská škola na třídě Dr. E. Beneše roz-

jela zajímavý projekt nazvaný Společně to zvládneme.
lektiv ještě více stmelil, zvýšil se náš
pocit sounáležitosti a pochopili
jsme i týmové role. Kurz byl velmi
pestrý, rozmanitý a velmi názor-
ný. Fakt, že kurzu se zúčastnili té-
měř všichni pedagogové z naší ško-
ly, svědčí o tom, že u nás pracuje
opravdu fungující tým. Chceme
mít ve škole pohodové prostředí -
a to vytvářejí lidé, kteří u nás pra-
cují a kteří nás navštěvuji,« řekla
ředitelka »Benešovky« Barbo-
ra Bolcarovičová. (balu)

Teoretické i praktické znalosti z oblasti život-
ního prostředí si rozšířili kantoři ze základní
školy na ulici Čs. armády na speciálním školení.
Na konci srpna totiž v rámci projektu Poznej 
a chraň, který finančně podpořilo ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, zavítali na říze-
nou skládku odpadů ve Frýdku-Místku. Z šesti

středisek, které na skládce fungují, viděli učitelé
za plného provozu hned čtyři z nich. V rámci ško-
lení zamířili i do ptačí oblasti Heřmanický stav.
Získané informace a poznatky plánují v novém
školním roce předat v hodinách svým žákům.
Pro děti však připravují i zajímavé exkurze, kte-
ré jim rozšíří jejich znalosti i obzory. (balu)

Učitelé z Čs. armády o prázdninách nelenošili 

Školáky čeká
hned několik
novinek

Moderní školní dvory, no-
tebooková, multimediální či
počítačová učebna, hlasova-
cí zařízení, interaktivní tabu-
le, speciální třída či školní
informační centrum. To jsou
jen některé z novinek, které
v letošním školním roce če-
kají bohumínské žáky. 

Těch do prvních až devá-
tých tříd nastoupilo přesně 
1 752. Zvyšování jejich znalos-
tí a dovedností bude mít na
starosti dohromady 162 peda-
gogů - 139 žen a 23 mužů.

»Největší novinkou je otevření
první třídy tzv. Praktické školy na
náměstí Svobody ve Starém Bo-
humíně. Toto elokované pracoviš-
tě otevřela v Bohumíně letos vů-
bec poprvé Slezská diakonie pro
několik těžce postižených dětí.
Nově se otevřela v pořadí už dru-
há speciální třída v základní škole
na ulici Čs. armády v centru Bo-
humína. První se otevřela loni.
Navíc je to škola, u níž se právě
dokončuje modernizace školního
dvoru. V největší Masarykově zá-
kladní škole děti odzkoušejí popr-
vé jinou novinku - multimediální
učebnu s dataprojektorem, inter-
aktivní tabulí a hlasovacím zaří-
zením, které je momentálně ne-
jmodernější učební pomůckou na
našich školách,« uvedla vedoucí
odboru školství, kultury a spor-
tu naší radnice Pavla Skoka-
nová.

Do prvních tříd letos na-
stoupilo 188 prvňáčků, vloni
jich bylo pro srovnání 220. Do
devátých třídách dochází v le-
tošním školním roce 164 dětí.
»Školy dostávají od letošního
školního roku příspěvek na po-
můcky pro žáky prvních tříd. Na-
místo dřívějšího pastelkovného,
kdy peníze dostávaly rodiny, nyní
přiděluje ministerstvo školství 
osmisetkorunový příspěvek na
prvňáčka přímo školám. Naše
školy už dva roky pracují podle
svých nových školských vzdělá-
vacích programů,« dodala Pavla
Skokanová.

Do oprav mateřských a zá-
kladních škol letos město vloží
asi 20 milionů korun. 

Lucie BALCAROVÁ
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Bohumínští speleologové opět na Čatyr Dag

Brod přes Olši překlene lávka nejdříve za tři roky

(Pokračování z minulého čísla)
Konečně Ukrajina a cestu

napříč východními Karpatami
po nové kvalitní silnici Užgo-
rod-Lvov, už dobře známe z mi-
nulých let. Jako na tankodro-
movém cvičišti si však připadá-
me, když odbočíme ve městě
Stryj na centrum Zakarpatí Ter-
nopol. Cestu sice máme pro-
studovanou a víme, že těch 200
kilometrů prověří tlumiče a pé-
rování našich vozů. Teprve až
protneme dálnici Kyjev-Oděsa,
cítíme se opět jako na evrop-
ských cestách a můžeme uhá-
nět skoro stovkou bez ohledu
na to, zda jsme v osadě nebo
mimo ni. Ne že by policie měla
na Ukrajině nedostatek radarů.
Naopak. Někdy měří rychlost
vozidel i dva radary na jednom
kilometru, ale hlavním potěše-
ním ukrajinských řidičů je bli-
káním dálkových světel upo-
zorňovat na každou policejní

hlídku, a ty jsou tak bez výděl-
ku. Jedeme nonstop, jen řidiči
se střídají za volantem a bez po-
kuty, což považujeme za první
úspěch expedice. V neděli na-
večer zastavujeme u bran báze
simferopolských speleologů na
hřebenu Čatyr Dag.

Je pondělí a vyrážíme do cen-
trální části plata Čatyr Dag,
kde jsme vloni objevili novou
jeskyni nazvanou Bohumínská
propast. Prozatím leží její dno 
v hloubce 17 metrů a v dalším
průniku brání ucpávka z bal-
vanů a suti. Zatím nevíme, jak
je hluboká a chceme se pokusit
o její překonání. Jedinou mož-
ností je odtěžení suti na po-

vrch. Nebe okolo nás bouří, 
ostatně jako každý den tady 
v horách Krymu, když stavíme
nad vstupním otvorem Bohu-
mínské propasti z kmenů stro-
mů vysokou trojnožku, na níž
je zavěšena kladka. Ta nám u-
lehčí vytahování kamenů z pod-
zemí. Vstup do propasti je tak
úzký, že by jím neprošel kbelík
a navíc by zde bylo nebezpečí,
že se obsah kbelíku při transpor-
tu na povrch převrhne a zasype
speleology na dně propasti.
Proto jsme na transport suti 
a kamenů nechali ušít speciální
vaky, které nyní plníme a vyta-
hujeme propastí na povrch, kde
postupně roste hromada. Ale
pokračování propasti se nám
zatím neotevírá. A vaky se po-
stupně trhají... Odpoledne jsme
tak unaveni, že pro dnešek kon-
číme. Naložení dřevem na ve-
černí táborák se tři kilometry
vracíme do základního tábora na
Kači, v jehož okolí žádné stro-
my nerostou.

(Pokračování příště)
V táboře na Kači není dřevo, a tak jej nosíme cestou zpět z Bohumínské
propasti. Foto: Jan Fedorowicz

ze zápisníku cestovatele (2)

Současně dochází k pozem-
kové úpravě území, která bude
řešit přístupy k pozemkům,
včetně případné úpravy příjez-
dové cesty, a umožní směny po-
zemků tak, aby město Bohumín
získalo do svého vlastnictví po-
zemky pod budoucí lávkou. Po-
zemková úprava ovšem potrvá
až do roku 2012, proto se v blíz-

ké budoucnosti lávky pro pěší 
a cyklisty ještě nedočkáme.

Projektová dokumentace vznik-
la v rámci společného česko-pol-
ského projektu »Máme k sobě

blíže - lávka pro pěší a cyklisty
přes Olši«(studie a projektová
dokumentace), který je z 85 %
spolufinancován Evropskou u-
nií - Evropským fondem pro re-
gionální rozvoj prostřednictvím
Fondu mikroprojektů Euroregi-
onu Těšínské Slezsko, Operač-
ního programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika - Pol-

ská republika 2007 - 2013 Pře-
kračujeme hranice. Město Bo-
humín spolufinancovalo pro-
jekt ve výši 15 %. Celkové plá-
nované náklady jsou 24 085
EUR, což v přepočtu při aktuál-
ním kurzu dělá téměř 630 tisíc
korun. 

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Vizualizace budoucí lávky přes řeku Olši.

Projektová dokumentace pro získání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení k výstavbě lávky pro pěší a cyklisty přes
Olši je u konce. V současné době probíhají jednání s příslušnými
orgány a institucemi pro získání všech potřebných vyjádření.
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Nová kniha odhaluje kouzlo řeky

Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa) 
Příroda kolem nás - rovnokřídlí Bohumína (48)

Je to nejpodivnější druh na-
šeho rovnokřídlého hmyzu (řád
Orthoptera). Svými mohutný-
mi předními končetinami, při-
pomínajícími tvarem nohy krtka,
vyhrabává v kypré půdě dlouhé
chodbičky. Žlutohnědé same-
tově chlupaté tělo dlouhé 4 až
5 cm a je opatřeno křídly, ale
létá jen na kratší vzdálenosti.
Samečkové se na jaře ozývají

jemným a málo přerušovaným
cvrkotem, podobným zpěvu
pěnicovité cvrčilky slavíkové.

Samička klade do rozšířené
podzemní chodby 200 až 400
vajíček, které hlídá až do
vylíhnutí nymf. Mladé larvy
zůstávají v hnízdě ještě asi mě-
síc do druhého svlékání, aby
nepadly za obě	 nepřátelům.
Jejich vývoj trvá 1 až 2 roky

Krtonožka přezimuje ve sta-
diu larvy v hloubce 1 až 2 met-
ry. Obývá okraje polí, zahrady,
pískovny a okolí vod přede-
vším teplejších oblastí. V Bes-
kydech jsem ji však nalezl až 

v nadmořské výšce 530 metrů.
V našem městě je poměrně
hojná ve Starém Bohumíně,
ale žije nepochybně i v dalších
lokalitách.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Krtonožku v přírodě uvidíme díky jejímu podzemnímu
způsobu života jen zřídkakdy, ačkoli je místy běžná. Její výskyt
zjišťují především zahrádkáři, kterým okusuje a přetrhává ko-
řínky mladých rostlinek. Živí se však i různými larvami »škod-
livého« hmyzu a dešťovkami.

Slavnostní křest nové knihy
Hraniční meandry Odry pro-
běhne v pondělí 28. září dopo-
ledne na břehu řeky Odry ve
Starém Bohumíně. Křtu se
zhostí starosta Bohumína Petr
Vícha spolu se starostou Krzy-
żanowic Leonardem Fulnecz-
kem a autorem textů a největší-
ho počtu fotografií v celé knize
Jiřím Šuhajem. 

Po křtu knihy odstartuje vo-
dácká akce Uzamykání meand-
rů Odry (viz samostatný článek

Stodvacetistránková dvojjazyčná kniha Hraniční meandry
Odry, jejíž příprava právě vrcholí, představí čtenářům přírodní
památku a nabídne 180 unikátních snímků fauny a flóry, skry-
té v meandrech. V knize se objeví fotografie od 10 autorů. Ve

třech kapitolách nás autor Jiří Šuhaj seznámí s přírodou v me-
andrech, pestrou společností rostlin a hub a tajemným světem
živočichů. 

Titulní strana nové knihy Hraniční meandry Odry.

na této dvojstránce). Vody Odry
tak bude letos naposledy opět
brázdit Ledňáček, Bobr či
Okoun, ale také Mamut či Bo-
gun, jak jsou nazvány některé
ze 13 lodí z půjčovny, které byly
pořízeny v rámci projektu Čer-
ven - měsíc přátelství na souto-
ku Odry s Olší. 

Akce je přístupna široké ve-
řejnosti na vlastních lodích či
na lodích půjčovny vodáckého
spolku Campanula, které lze
rezervovat přímo nebo pro-

střednictvím města Bohumína
(macura.lumir@mubo.cz). Po-
sádka každé lodi, která se aktiv-

ně zúčastní sjezdu meandrů až
do Zabełkova, obdrží jako dá-
rek knihu o meandrech. (lum)

Spolu s provozem půjčovny lodí skončí 
sportovní, kulturní i společenské akce, kte-
ré v rámci projektu Červen - měsíc přátel-
ství na soutoku Odry s Olší připravili pro lidi
z celého pohraničí města Bohumín a Krzy-
żanowice s občanským sdružením Posejdon

z Věřňovic. Vše začalo v květnu Polibkem 
u soutoku Odry s Olší - fontány na náměstí
T. G. Masaryka. Společné akce pak umož-
nily další rozvoj vzájemného poznávání 
obyvatel na obou březích Odry a Olše.
Třešničkou na dortu společného projektu

bude křest nové obrazové publikace Hra-
niční meandry Odry. Ten chystá město spo-
lu se symbolickým uzamčením meandrů
pro vodáky na státní svátek - v pondělí 28.
září (viz samostatný článek nahoře). 

Podobně jako po celou dobu provozování
půjčovny lodí proběhne vodácký sjezd me-
andrů Odry až do Zabełkova za soutok Od-
ry s Olší. 

(Dokončení na str. 12)

Vodáci na konci září uzamknou meandry
Meandry řeky Odry vidělo z lodi za poslední tři měsíce téměř 1 300 vodáků, kteří si

z městské půjčovny vypůjčili dohromady 500 lodí. Půjčovna lodí přes bohumínské
meandry Odry se na konci září uzavře. 
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krátce Vodáci na konci září uzamknou meandry
(Dokončení ze str. 11)
Po červnovém křtu vodácké-

ho průvodce s kilometráží »Od-
ra a Olše - okolí soutoku Odry
s Olší« tentokrát vodáci pokřtí
vodou z Odry další publikaci,
a to novou knihu Hraniční
meandry Odry, která vznikla
rovněž v rámci projektu Čer-
ven - měsíc přátelství na sou-
toku Odry s Olší. 

Projekt je financován z 85 %
Evropskou unií - Evropským

fondem pro regionální rozvoj
prostřednictvím Fondu mikro-
projektů Euroregionu Těšín-
ské Slezsko, Operačního pro-
gramu přeshraniční spoluprá-
ce Česká republika - Polská re-
publika 2007 - 2013 Překraču-
jeme hranice a z 15 % z rozpoč-
tu města Bohumína a občan-
ského sdružení Posejdon. 

Součástí projektu byl rovněž
výcvik začínajících vodáků 
a zejména zřízení půjčovny lo-

dí, která se těšila takovému 
zájmu nezkušených i pokroči-
lých vodáků, že byla oproti pů-
vodnímu plánu prodloužena
na všechny prázdninové ví-
kendy.

Jelikož zájem stále trvá, po-
kračuje půjčovna o víkendech
v září, pokud vodáci pro sjezd
meandrů naplní alespoň šest
lodí. 

Lumír MACURA,
vedoucí organizačního odboru

Mozartova Korunovační
mše rozezní v sobotu 3. října
starobohumínský kostel Na-
rození Panny Marie. Třiceti-
členný soubor Chorus Colle-
gium Odry s netradičním
historickým doprovodem vy-
stoupí ve svatostánku u pří-
ležitosti 5. výročí korunova-
ce obrazu Panny Marie Rů-
žencové-Starobohumínské. 

Dvě pozlacené korunky, kte-
ré na obraze zdobí postavy
Panny Marie a Ježíše Krista,
posvětil před pěti lety v Římě
tehdejší papež Jan Pavel II. 
V říjnu pak obraz korunoval
biskup ostravsko-opavské die-
céze František Václav Lobko-
wicz. Díky korunovaci obrazu
se kostel stal opět oficiálně uzná-
vaným lidovým poutním mís-
tem, uváděným nejen v čes-
kých, ale i světových sezna-
mech poutních míst. Traduje
se, že k obrazu putovali pout-
níci již od 17. století. O jeho
původu ovšem neexistují přes-
né informace. Snad jej donesli

Mozartova mše ve starobohumínském kostele

benediktini z Týnce u Krako-
va. Obraz však byl vždy ctěn 
a uctíván jako zázračný, a to už
před rokem 1771. Říká se 

o něm, že prý má zázračnou
moc. Modlitba k němu údajně
uzdravuje nemocné a pomáhá
lidem v nesnázích. (balu) 

Před pěti lety se na obraz Panny Marie Růžencové-Starobohumínské
vrátily dvě pozlacené korunky. Foto: Lucie Balcarová

Kanáři, velcí papoušci i andulky a další druhy
okrasných ptáků budou o tomto víkendu 12.
a 13. září k vidění v domě PZKO ve Skřečoni.

Bohumínská skupina Českého svazu chovate-
lů okrasného ptactva tady pořádá výstavu. Voli-
éry s opeřenci budou po oba dva dny k vidění 
v době od 8 do 18 hodin. »Návštěvníci se mohou
těšit na různě zbarvené kanáry nebo andulky, stejně
jako na roselu rubíno nebo papouška kouřového.

Zřejmě největším lákadlem bude amazoňan kubán-
ský, velký papoušek s nádherným zbarvením,« říká
Josef Deutschmann, předseda bohumínských
chovatelů. Bohumínští chovatelé pořádají vý-
stavu pravidelně vždy v září už od roku 1992.
Letos se ve Skřečoni představí přibližně 25 cho-
vatelů. Kromě zástupců Bohumína sem zavítají
také chovatelé z Karviné, Krásného Pole, Dar-
koviček nebo ze sousedního Polska. (luk)

Za okrasnými ptáky na výstavu do Skřečoně

Filmoví labužníci 
mohou prožít noc
v knihovně

Noc plnou skandináv-
ských filmů připravuje na
pátek 18. září knihovna K3
Bohumín. V nedávno zre-
konstruované přednáškové
místnosti začne projekce ve
20 hodin.

»Promítat budeme dataprojek-
torem na zavěšené plátno a zvuk
zprostředkuje 3D zvukový systém
nainstalovaný v přednáškové míst-
nosti knihovny,« řekl ředitel K3
Bohumín Karel Balcar. Dodal,
že na projektu městská agen-
tura spolupracuje se Skan-
dinávským domem. Netradič-
ní akce, na kterou organizátoři
doporučují přinést si vlastní
spacák, představí švédský film
Darling, finský Joki a island-
ský film s názvem Astrópie -
změň pravidla hry. K dispozici
bude během Skandinávské
noci i občerstvení a mezi filmy
plánují organizátoři přestávky.
Připraveny jsou také knihy 
o Skandinávii, které má kni-
hovna ve své nabídce. »Celonoč-
ní projekce je další z novinek 
v programu K3 Bohumín. Chce-
me tak umožnit návštěvníkům
velmi ojedinělý prožitek noci 
v knihovně. Pokud akce dopadne
úspěšně, budeme pokračovat příš-
tě třeba nonstop projekcí v kině,«
slíbil Karel Balcar. (balu)

Zahrádkáři z Vrbice
představí svou úrodu

Český zahrádkářský svaz,
základní organizace Vrbice,
pořádá v sobotu 19. a v nedě-
li 20. září od 9 do 18 hodin
výstavu ovoce a zeleniny,
která se uskuteční v sále res-
taurace U Zvonu. 

Kromě zdravých dobrot se
návštěvníci výstavy mohou
pokochat i květinami. Každo-
ročně zde představuje svou 
úrodu několik desítek vystavo-
vatelů. Zájemci o prezentaci
svých výpěstků na výstavě je
mohou organizátorům přinést
do vrbické restaurace U Zvo-
nu v pátek 18. září od 13 do 18
hodin. (balu)
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Na konci září uvidíte v Bohumíně hru Vražda sexem.

»Se vznikem bohumínských di-
vadelních souborů, které pracují
pod K3 Bohumín, tedy Boban 
a juniorské Jumbo, se ve městě za-
číná probouzet i zájem o divadlo
jako takové. Věrným návštěvní-
kům chceme za-
vedením před-
platného umož-
nit, aby se bez problémů dostali
na všechna představení a také
aby je měli za výhodnější ceny, te-
dy za klubové vstupné,« vysvětlil
ředitel K3 Bohumín Karel Bal-
car. Dodal, že za divadelní per-
manentku návštěvník zaplatí
520 korun místo 780 korun,
které by dal za jednotlivé vstu-
penky.

V letošní sezóně se příznivci
divadel mohou těšit na Pavla
Trávníčka, Uršulu Klukovou 

a Kateřinu Kornovou ve hře
Vražda sexem (30. 9.), na dvě
představení bohumínských 
ochotníků - Perníková cha-
loupka (24. 10.) v podání sou-
boru Jumbo a reprízované Dvě

Maryčky (25.
10.) z Bobanu.
Na jeviště kina

K3 Bohumín přijedou také o-
chotníci ze sousedního Rych-
valdu s hrou Limonádový Olin
aneb Bohumínská opera (3.
11.). Zvučná jména, jako jsou
Květa Fialová, Na�a Konva-
linková a Václav Postránecký,
se objeví ve hře Štika k obědu
(18. 11.) a vše zakončí divadel-
níci ze souboru Čtyřlístek 
z Frýdku-Místku, kteří v před-
vánočním čase sehrají komedii
Otylka (19. 12.). (balu)

Bohumín má poprvé 
své divadelní předplatné 

Pošta v Pudlově září novotou
Dodatečný dárek k loňskému 580. výročí od své první zmínky

dostal o prázdninách Pudlov. Místní pošta po opravě fasády, stře-
chy, výměně oken a dalších drobných úpravách září do širokého
okolí. Město její proměna přišla na 1,2 milionu korun. Na snímku
vlevo má budova ještě otlučenou šedou fasádu, vpravo už je po 
opravě . (balu)Divadelní předplatné na šest představení od září do prosin-

ce zavedla městská agentura K3 Bohumín.

kultura

Kam na hřiby? Do Švédska!

Bude u hasičárny přechod?

Kdo chce zažít pravé hou-
bové žně, měl by v těchto
dnech vyrazit na dovolenou
do Švédska. Vášniví houbaři
si tam jistě přijdou na své.
Houby tam nyní rostou na
každém kroku, a tak je mů-
žete klidně i »kosit«. 

»Kozáci, praváci a suchohřiby
jako z učebnice rostou hned u ces-
ty. Hub je tady tolik, že je Švédo-
vé nestíhají sbírat. Mají tady totiž
obrovskou plochu lesů a poměrně
malé osídlení, takže je jich všude
dost. S něčím podobným jsem se
setkal i v Německu, kde byly lesy
plné hřibů, ale nikdo je tam stejně
jako tady nesbíral,« prozradil
Bedřich Horák, který ve Švéd-
sku pracuje. Hřibová expedice

do Švédska není ani finačně
náročná. Za let z Katowic 
s nízkorozpočtovou společnos-
tí zaplatíte asi jen 60 zlotých,
což je v přepočtu zhruba 370
korun (balu)

Švédy nechávají hřiby v jejich 
lesích v naprostém klidu. Čechům
při pohledu na ně plesá srdce.

Starobohu-
mínští se ptají,
zda město ne-
uvažuje o vybudování přecho-
du pro chodce v místě křížení
se Starobohumínskou ulicí, 
a to i kvůli dětem, které tudy
chodí do základní či mateřské
školky. »Zřízením přechodu pro
chodce na Slezské ulici před ha-
sičskou zbrojnicí se zabýval do-

pravní aktiv.
Zatím nelze od-
hadnout do jaké

míry se zvýší po propojení mostu 
s náměstím frekvence dopravy.
Budeme proto situaci sledovat. 
V případě potřeby záležitost znovu
projednáme a najdeme prostřed-
ky na vybudování přechodu v roce
2010,« řekl vedoucí odboru do-
pravy Pavel Vavrečka. (balu)

ptáte se

Propojení starého hraničního mostu s náměstím Svobody
ve Starém Bohumíně vyvolává u místních různé reakce a otáz-
ky, hlavně se obávají zvýšeného provozu na Slezské ulici. 

Foto: Lucie BalcarováFoto: archiv Oka



Skřečoňský kostel
svítí do tmy

Kostel Panny Marie Sedmibolestné
ve Skřečoni vítá v noci poutníky i zdál-
ky. Kostelní věž nechalo město v září
nově nasvětlit. Svatostánek totiž letos
slaví 85. narozeniny. Město mu k nim
proto věnovalo tento nevšední dárek. 

Nasvícení kostela přišlo na 140 tisíc ko-
run. Většinu z této částky zaplatilo město,
15  tisíci korunami však přispěje novobo-
humínská římskokatolická farnost, pod
kterou kostel ve Skřečoni spadá. Kostel 
osvětlují hned čtyři reflektory na půlmet-
rových stožárech, které jsou ukryty v ži-
vém plotu. Nasvětlení kostela se bude au-
tomaticky spouštět spolu s pouličními
lampami. 

Kromě kostela ve Skřečoni září díky
speciálním světlům do tmy také další dvě
církevní stavby, a to kostely v Novém 
a Starém Bohumíně. Nasvětlená je také
budova radnice. (balu)

Mítinku se zúčastní lídr za Moravskoslezský kraj Lubomír Zaorálek a hejtman

Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas. Setkat se zde můžete i ostatními kandi-

dáty do mimořádných parlamentních voleb, například bohumínským poslancem

Alfrédem Michalíkem, který je na kandidátce ČSSD na 2. místě. Čeká vás diskuse

s kandidáty, seznámíte se s předvolebními materiály, ženy dostanou růži... 

Všechny Bohumíňáky i přespolní srdečně zve výbor MO ČSSD Bohumín.
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Nevěřte příliš kampaním ani slibům

A tak se jistě, nikoliv popr-
vé, ani naposled, dozvíme, že
ČSSD chce návrat komunis-
mu, přestože jsme to byli prá-
vě my, kdo přivedl zemi do
NATO a Evropské unie. Do-
zvíme se, že chceme zemi za-
dlužovat, přestože příčinou
mnoha potíží a dluhů byla prá-
vě zpackaná privatizace, pro-
vedená tehdy Klausovou ODS.
A finanční schopnosti vlády
Mirka Topolánka? V době, kdy
už i malé děti věděly o krizi,
vláda ještě navrhovala státní
rozpočet s obrovským růstem.
Budou říkat, že předseda Pa-
roubek má mnoho chyb a patří
na Mars. Ale pomlčí o Julín-
kovi, Langrovi a dalších oblí-
bených tvářích ODS.

Nevěřte příliš kampaním,
ani slibům. Vzpomeňte spíše
na osobní zkušenosti. Na celo-

státní úrovni
třeba na to,
kdo zavedl poplatky v lékár-
nách, kdo nemocné zbavil 
v prvních třech dnech nemo-
cenských dávek, kdo navrho-

val privatizaci zdravotních po-
jiš	oven a nemocnic a také dů-
chodového pojištění, kdo
chtěl vyplatit církvím 270 mi-

liard v době fi-
nančních potí-
ží státu, kdo

připravil statisíce rodin o dět-
ské přídavky, kdo chce zavést
školné… Byla to ODS, podpo-
rovaná KDU-ČSL.

Anebo se rozhodujte podle
zkušeností z města. Zde již 15
let stojí v čele ČSSD. Ale spo-
lupracujeme se všemi ostatní-
mi stranami a nehádáme se.
Nezadlužili jsme město. Nao-
pak, finančně i majetkově
vzkvétá a změnilo svou tvář. 

Přij�te k podzimním vol-
bám a rozhodněte.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika

pozvánky

Vážení spoluobčané, blíží se volby do Poslanecké sněmov-
ny, ať již budou v říjnu či listopadu. Opět se dočkáme volební
kampaně. Strany budou zdůrazňovat svá pozitiva a poukazo-
vat na soupeřovy slabiny a chyby. 

MO ČSSD V BOHUMÍNĚ VÁS
ZVE NA PŘEDVOLEBNÍ MÍTINK
v pátek 11. září ve 14.30 hodin třída Dr. E. Beneše v Bohumíně 

(před dětským koutkem)

Ve Skřečoni propukne tuto
neděli tradiční pouť

Tradiční skřečoňská pouť proběhne
už tuto neděli 13. září v okolí kostela
Panny Marie Sedmibolestné a na hřišti
Gliňoč.

Zatímco minulou neděli žil poutní slav-

ností Starý Bohumín, te� budou moci ná-

vštěvníci prožít pou	ové veselí i s kolotoči

a stánkaři právě ve Skřečoni. Církevní

charakter dodá pouti i nedělní mše. »První
mši připravujeme už na devátou hodinu a pro-
běhne v polštině. V českém jazyce se mše u-
skuteční od půl jedenácté dopoledne,« říká fa-

rář novobohumínské farnosti, pod kterou

Skřečoň spadá, Jacek Domański. Zároveň

dodal, že letošní poutní mše bude mít

slavnostní podtext. Kostel Panny Marie

Sedmibolestné, který je kulturní památ-

kou, slaví 85 let. (balu)

Změřte síly v badmintonu
Příznivci badmintonu mohou změřit sí-

ly v prvním zahajovacím turnaji amatérů.

Ten se koná v sobotu 26. září ve Sport-

centru v Bohumíně. Raketové souboje od-

startují v 15 hodin. (balu)

Foto: Lenka Jochimová

Hrajete squash a rádi soutěžíte? Tak si nene-
chejte ujít v sobotu 26. září první amatérský

turnaj ve squashi. Začíná od 17 hodin ve Sportcentru v Bohumíně. (balu)

Turnaj amatérů ve squashi



tíži krize mají nést na svých
bedrech především ti chudší. 
Má-li se ale zaplnit státní ka-
sa, pak se daň z přidané hod-
noty, spotřební daň a daň 
z příjmů ze závislé činnosti,
čili zaměstnanců, vybírají
nejspolehlivěji. 

A s tím se máme spokojit?
Byla jsem otřesená, když v jednom televizním de-
batním pořadu před prázdninami Mirek Topolánek
prohlásil, že velké podniky většinou v ČR daně ne-
platí. Tak to podle něho prostě je. Existují ale přece
postupy, jak to změnit. V konkurenčním boji o to,
která země více sníží daně z příjmů právnických 
osob, jsme si už sáhli na dno. A firmy se placení daní
stejně vyhýbají. V desítkách miliard korun se odha-
duje například přelévání peněz z ČR do daňových rá-
jů a do tzv. mateřských centrál v cizině. Daňové ráje
trápí řadu zemí Evropské unie, tady by se tedy spo-
lečné řešení mohlo najít. Další možností je nahradit
daň z příjmů u podniků progresivní daní z obratu.
Nejde přece jen o to toužebně vyhlížet konec krize,
zaklapnout pak za ní vrátka a doufat, že příští volby
už neovlivní. Pak by se mohlo stát, že lidé s nízkými
a středními příjmy zůstanou stát s prázdnýma ruka-
ma a bohatí naopak znásobí zisky, aniž by se na vý-
dajích státu k jejich dosažení výrazněji podíleli.

Za rozhovor poděkoval Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM
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PROČ VOLIT ODS

Moravskoslezský kraj dlouhodobě trápí vysoká
nezaměstnanost. Krize tuto situaci ještě zostřila.
Jak se díváte na návrh ministra financí Eduarda
Janoty na zavedení 40ti hodinového pracovního
týdne, což by mělo uchovat řadu pracovních míst,
zejména ve výrobních závodech? 

Každá možnost, která by zamezila dalšímu pro-
pouštění, je vítaná. Když mí předchůdci v poslanec-
kých lavicích, zvolení za KSČM, před několika lety
navrhovali 35ti hodinový pracovní týden po vzoru
Francie, vyslechli si od zástupců ostatních stran
řadu ostrých a jízlivých poznámek. Kdyby tehdy
návrh tohoto zákona jeho odpůrci nesmetli, mohl
tu být už od počátku krize účinný nástroj proti zvy-
šující se nezaměstnanosti. Na slepotu, s níž si tito
politici pochvalovali, jak se všechno daří, te� do-
plácejí statisíce rodin. Přitom myslet alespoň 
o krok dopředu a snažit se chránit zájmy většiny
občanů, by pro poslance mělo být samozřejmostí.
Nyní se tedy ministr financí konečně rozhlédl, jak
to funguje v jiných zemích, a aniž by přiznal, že
ODS, která ho do vlády nominovala, podobné řeše-
ní před pár lety odmítla, ho navrhuje. 

Jenže v dalších otázkách se, zdá se, příkladem 
jiných států neřídí. Progresivní daň z příjmů přece
není ve vyspělých zemích ničím výjimečným.

U nás se však o ní pořád hovoří jako o trestu za
úspěch. Přitom jde o zcela logické solidární rozlo-
žení podpory veřejných financí. Ostatně ti s vyso-
kými příjmy jich mohou dosáhnout jedině tehdy,
když jim k tomu stát vytváří odpovídající podmín-
ky, například udržováním sociálního smíru. V po-
slední době to ale vypadá, jako by vlády, a� To-
polánkova koaliční, nebo současná Fischerova,
jen zkoušely, co všechno si lidé při odbourávání
posledních sociálních jistot ještě nechají líbit. 
A návrhy na další zvyšování daně z přidané hodno-
ty, kterou platíme všichni bez ohledu na výši svých
příjmů při nákupu zboží, jen prohlubuje dojem, že

pol i t ika

pol i t ika

Pokračujeme v rozhovoru z minulého čísla OKA s Miladou Halíkovou, která opět kandiduje v mi-
mořádných parlamentních volbách do poslanecké sněmovny za KSČM. Dlouhá léta pracovala ve
školství, byla primátorkou města Havířova, Bohumín si oblíbila, má zde mnoho přátel. Pravidelně
například sponzoruje kategorii nejmenších předškoláků v Běhu ulicemi Bohumína, který se koná 
v Den osvobození 8. května. Sponzorovanou kategorii také osobně startuje a předává ceny.

Milada HALÍKOVÁ - kandidátka 
do poslanecké sněmovny za KSČM

V pondělí 14. září se od 14 hodin uskuteční na třídě Dr. E.
Beneše vedle dětského koutku setkání s občany, na kterém budou také představeni někteří kandidáti
do mimořádných parlamentních voleb za KSČM. Srdečně zvou členové MěV KSČM Bohumín.

Pozvánka na mítink

1. ODS
Jsme zavedenou

stranou, naše vláda
neznamená žádný expe-
riment. ODS je jedinou
alternativou pro zvyšování ži-
votní úrovně občanů naší země. 

2. Garance polistopadového
vývoje

Česku hrozí po 20 letech návrat komu-
nistů k moci. Hlas pro ODS znamená hlas
pro svobodu. 

3. Kompetentnost
ODS je jedinou stranou, která dokáže 

efektivně bojovat s následky krize. Při hle-
dání řešení spolupracujeme se špičkovými
ekonomy. 

4. Svoboda
Snížili jsme daně všem občanům i fir-

mám v Česku, razantně jsme snížili byro-

kracii. V tom chceme pokračovat - vaše
svoboda je náš úspěch. 

5. Realismus
Víme, co si naše země může dovolit, 

a co ne. Neslibujeme nemožné. Státní
bankrot není naše řešení. 

6. Otevřenost
Co je pro naši zemi nejlepší, vědí nejlé-

pe samotní občané. Proto jsme psali vo-
lební program s vámi. 

7. Národní zájmy
Budeme dál sebevědomě hájit české zá-

jmy v zahraničí. Jsme hrdí na Českou re-

publiku. Odmítáme příklon k Rusku. 
Naše budoucnost leží v euroatlantických
vazbách. 

8. Odpovědnost
Cítíme odpovědnost za naše děti a vnu-

ky. Proto jim nechceme zanechat dluhy,
které budou muset platit. 

9. Řešení
Nabízíme řešení všem, kteří o to budou

stát. Motivujeme aktivní, netolerujeme
černé pasažéry. 

10. Budoucnost
Naším cílem je hrdá, konkurenceschop-

ná země vzdělaných lidí, kde má každý
šanci na úspěch. Vytváříme podmínky pro
kvalitní život a důstojné stáří. 

Pavel DROBIL, 
lídr kandidátky ODS
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Milovala svou rodinu, 
chtěla ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musela odejít.

14. září vzpomeneme

2. smutné výročí 

úmrtí naší maminky 

a babičky 

paní Alžběty DOBŘANSKÉ. 

S láskou stále vzpomínají 

manžel Ludvík, syn Vlastík s rodinou,

sestra Edita 

a všichni příbuzní.

krátce

Vzpomínky - úmrtí

Jak rádi bychom 
s Tebou slavili 
a s úsměvem

se o životě bavili, 
však můžeme jen 

malou kytičku 
položit k Tvému pomníčku...

V tichosti a s láskou
vzpomínáme nedožité

30. narozeniny naší dcery, sestry 
a maminky 

Ivany VESELÉ
23. 9. 1979 - 17. 1. 2008

Moc nám chybí, ale v srdcích
je stále s námi. Nejbližší rodina.

Kdo v srdci žije,
neumírá.

Dne 19. září 2009 

by se dožila 80 let 

paní Vítězslava
BIJOKOVÁ. 

�
S láskou a úctou 

stále vzpomínají dcery

a syn s rodinami.

Letos je tomu již 20 let, 

kdy nás 21. září 1989 náhle opustil 

můj tatínek,

pan prof. František ŽIVNÝ

a nedlouho po něm 28. června 1990

i moje maminka,

paní Marie ŽIVNÁ. 

�
S láskou, úctou a neskonalou vděčností za

chvíle s nimi strávené 

budeme na oba vždy vzpomínat. 

Dcera Olga s rodinou. 

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a tiše budeme 
vzpomínat.

�
Dne 25. srpna 2009

by oslavil 60. narozeniny

pan Nikos CHALILIDIS. 
Za celou rodinu s úctou vzpomínají 

sestry Eva a Dagmar.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat. 
Dne 9. září 2009 

by se dožil 80 let 

pan Leopold
OPIC. 

V listopadu to bude už 15 let, 

kdy nás navždy opustil. 

S láskou a úctou vzpomíná 

maminka Marie, dcera Jindřiška 

a syn Vladimír s rodinami.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

Dne 21. září 2009 

by se dožila 60 let 

paní Danuše
VOLFOVÁ. 

�
S láskou a úctou 

vzpomíná manžel, 

dcera, syn 

a bratr s rodinami.

Helena Bérová, * 1952, Bohumín

Tomáš Ferdian, * 1950, Starý Bohumín

Libuše Hanzlová, * 1919, Bohumín

Erich Honysch, * 1946, Bohumín

Adolf Koláček,* 1941, Bohumín

Karel Kotula,* 1942, Bohumín

Marcela Kováliková, * 1941, Bohumín

Otakar Legerski, * 1933, Bohumín-

Skřečoň

Jaroslav Pacut, * 1926, Bohumín

Rostislav Pavlík, * 1960, Bohumín

Karel Plotica, *1927, Bohumín

Helena Rojová, * 1944, Bohumín

Zdenka Roszkosová, * 1934, Bohumín

František Sehnal, *1948, Bohumín

Jan Spolník, * 1946, Bohumín

František Sýkora, * 1915, Bohumín

Karel Vaštyl, * 1978, Bohumín

Rudolf Vunš,* 1930, Bohumín-Skřečoň

Alfréd Wagner,* 1926, Bohumín

Štepánka Zajacová, * 1921, Bohumín-

Skřečoň.

Naposledy 
jsme se rozloučili

Staňte se odborníkem díky
rekvalifikačnímu kurzu

Úřad práce v Bohumíně zprostředku-
je všem zájemcům o zaměstnání širo-
kou nabídku rekvalifikačních kurzů. 

Speciální kurzy jsou zaměřeny nejen na
průmyslové obory, ale také na služby a pod-
nikání. Nechybí ani odborné semináře,
které se soustře�ují na práci s výpočetní
technikou, na správu počítačových sítí či
programování. Vyberou si i manuálně
zruční - v nabídce jsou kurzy svářečů, zed-
níků či prodavaček. 

Podrobné informace získáte v úřadu
práce na Vrchlického ulici, kde si můžete
zároveň požádat o zařazení do některého 
z nabízených rekvalifikačních kurzů.

(balu)

Pochválila výrobek 
a ještě si pochutnala

O své zkušenosti se přišla do redakce
Oka podělit Mária Miadiková. Moc jí
chutnají výrobky jedné pekárny, proto ne-
váhala a napsala výrobci dopis. Jaké bylo
její překvapení, když kromě poděkování
obdržela i malou pozornost ve formě ně-
kolika pekárenských výrobků. (red)
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Ceny inzerce

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč

■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,
na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH 19 %.

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

● Hubnutí: www.zdrave-
hubnout.cz.

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

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

● Koupím vůz Š-Fabia, 
✆ 608 710 468.

● 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.

● Podnikání: www.vydelek-
zdomu.cz.

● Nebankovní půjčka. Po-
třebujete potvrzený příjem ne-

inzerce

pozvánka

bo důchodový výměr. Vše vy-

řídíme u vás doma. Volejte
774 828 496.

● Prodám byt 2+1, možnost

pronájmu na smlouvu. ✆ 
775 610 464.

● Prodám byt 3+1 v Bohu-

míně. ✆ 737 929 089.

● Prodám čistokrevná ště-
ňata bílého švýcarského ovčá-

ka bez PP. Odběr v polovině

října. Cena 3 000 Kč. ✆ 
733 118 435.

● Pronajmu byt 2+1 v centru

města - od září. ✆ 731 179 647.
Cena včetně inkasa 8 900 Kč.

● 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.

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

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

Ivana Adamcová a Arpád Szabo,
oba z Bohumína;

Mária Bocková ze slovenského Zákopčie 
a Tomáš Kulfirst z Dolní Lutyně;

Andrea Dlabajová a David Gonsior,
oba z Bohumína;

Hana Drlíková a Luděk Vrbka, 
oba z Bohumína;

Jana Hanulová z Frýdlantu nad Ostravicí
a Petr Sittek z Bohumína;

Denisa Hranitzká a Jan Chorý, 
oba z Bohumína;

Malina Maria Kalinowska z Varšavy
a David Kryska z Bohumína;

Radka Kišová a Jiří Valenta, 
oba z Bohumína;

Blanka Knoflíčková a Roman Škuta
oba z Bohumína;

Své ANO si řekly tyto páry 
Miluše Křovinová a Zdeněk Křovina
oba z Bohumína;

Nikola Kubeczková a Pavel Šustr
oba z Bohumína;

Pavla Plačková z Ostravy a Radim Baňka
z Bohumína;

Simona Pompová a Patrik Oračko,
oba z Bohumína;

Simona Prudlová a Ivo Holý
oba z Bohumína;

Monika Ptošková z Orlové a Lumír 
Macura z Bohumína;

Jana Šelová z Bohumína a Kamil Valenta
z Frýdku-Místku;

Radka Trembošová a Maroš Meliš
oba z Bohumína;

Amalie Vavříčková a Petr Jirků
oba z Bohumína.

Nejstarší ženou Bohumína je Marie Opicová, která
bydlí ve Skřečoni. V pondělí 31. srpna oslavila krásných 98
let. Komise pro občanské záležitosti jí přeje spolu s celou
rodinou hodně zdraví, optimismu a životního elánu.

»Babička ještě stále chodí, je čiperná a soběstačná. Ráda vzpo-
míná na své zážitky. Ještě před dvěma lety byla vášnivou čtenář-
kou Oka i knížek z naší knihovny. Te� jí už bohužel zrak neslou-
ží,« říká její vnučka Jindřiška Halfarová, která se svou babič-

kou bydlí. (red)

Nejstarší Bohumíňačka má 98 let Blahopřání - jubilea
Dne 16. září 2009 

se dožívá životního

jubilea - 70 let 

paní Irena
FRÖDOVÁ
z Bohumína. 

�
Za lásku a starostlivost děkují 

a do dalších let přejí všechno nejlepší 

a hodně zdraví manžel, 

dcera a syn s rodinami.

Festival dechovek letos 
i s folklórem

Festival dechových hudeb se vrací do
Bohumína v podobě jeho třetího ročníku
už v sobotu 12. září od 14 hodin v letním
kině. Tentokrát bude doplněn o folklórní
vystoupení, o které se postará soubor Mo-
rava z Ostravy. Z dechových těles na festi-
valu vystoupí Dechový orchestr ŽDB
Group a. s., Dechový orchestr Aze	anka 
z Havířova a Dechová hudba Hasičanka 
z Horní Suché. Ani v letošním roce nebu-
de chybět závěrečná skladba v podání
všech účinkujících. (kab)
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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.

REFLEXNÍ TERAPIE
Lymfy: poruchy imunity, aler-
gie, poruchy lymf. systému,
celulitida;
Páteře: migrény, skolióza, 
uvolnění páteře, odblokování
krční páteře.
Kontakt: Komenského 554, Bo-
humín, rrozynova@seznam.cz
www.reflexni-terapie2.webnode.cz

Mobil: 732 825 598

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

Dejte o sobě vědět - pište, volejte, informujte nás
Nemusíte být u všeho... Bystrozraké Oko vidí i do míst, kam se

nedostanete. Naše redakce je tady pro vás. Informace vám zpro-
středkujeme. Jsme tam, kde se něco děje. A pokud něco zmešká-
me, jste tady vy, naši čtenáři. Tvořte noviny s námi. Těšíme se na
vaše tipy i příspěvky. Pište nám na oko@mubo.cz nebo volejte 
na  596 092 282. (red)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 1. - 28.9. MÁMA, TÁTA A JÁ. Výstava foto-
grafií Petra »Pepeho« Piechowicze u příležitosti
10. výročí zahájení činnosti Centra mladé rodiny
Bobeš. Foyer kina K3 Bohumín.
■12. 9. v 14 hodin FESTIVAL DECHOVÝCH HU-
DEB. 3. ročník. Vystoupí Dechový orchestr ŽDB
Group a. s., Dechový orchestr Aze�anka z Havířo-
va, Dechová hudba Hasičanka z Horní Suché 
a folklorní soubor Morava z Ostravy. Letní kino,
vstupné 50 korun.
■ 21. - 23. 9. BIBLE VČERA, DNES A ZÍTRA od
10 do 16 hodin. Unikátní putovní výstava biblí,
biblických slovníků a map. Foyer kina K3. 

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 7. - 30. 9. HORNICKÉ FRAGMENTY A ČERNO-
BÍLÉ VARIACE. Tématická výstava fotografií fo-
tokroužku 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.
■ 15. 9. v 17 hodin. Angličtina pro středně po-
kročilé. Konverzace angličtiny pro středně pokro-
čilé. Dospělé oddělení.
■ 18. 9. v 17 hodin. SKANDINÁVSKÁ NOC. Fil-
mový festival se skandinávskou kinematografií -
Darling, Joki a Astrópia - změň pravidla hry. Non-
stop promítání na projekčním plátně a s 3D zvu-
kem. Spacáky s sebou. Vstupné 120 korun. Stu-
dovna.
■ 24. 9. v 15 hodin. LETEM SVĚTEM. Výtvarná
dílnička malých cestovatelů a jejich prázdnino-
vých výletů. Oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN 

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

■ 10. 9. - 11.9. v 19 hodin NOC V MUZEU 2.
Americká komedie z roku 2009. 65 Kč. 
■ 12. 9. - 13. 9. v 19 hodin VENI, VIDI, VICI. Čes-
ká komedie z roku 2009. 70 Kč.
■ 13. 9. v 10 hodin HANNAH MONTANA. Ame-
rická komedie z roku 2009. 75 Kč.
■ 14. 9. v 19 hodin KDO CHCE ZABÍT JESSII?
Československý film z roku 1966. FK Kloub. 50 Kč.
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■ 16. 9. v 9 hodin AUSTRÁLIE. Film USA a Aust-
rálie z roku 2008 s titulky. Filmový klub pro senio-
ry. 60 Kč.
■ 17. 9. - 18. 9. v 19 hodin POSLEDNÍ DŮM NA-
LEVO. Americký horor z roku 2009. 60 Kč.
■ 19. 9. - 20. 9. v 19 hodin NA ODSTŘEL. Thriller
USA, Velké Británie a Francie z roku 2009. 60 Kč.
20. 9. v 10 hodin PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI. Ani-
movaná rodinná komedie z roku 2008. 50 Kč.
24. 9. - 25. 9. v 19 hodin PŘÍPAD NEVĚRNÉ
KLÁRY. Česko-italské drama z roku 2009. 60 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.

■ 15. 9. v 17 hodin. Přednáška STRATEGIE PRO
NEČEKANÉ SITUACE U PORODU. Poté následu-
je cvičení pro těhotné (zdarma). Bobeš.
■ 16. 9. v 10 hodin. ZÁPIS DO KROUŽKŮ A KUR-
ZŮ pro školní rok 2009/2010. Kroužky: plavání ko-
jenců, plavání dětí s rodiči, cvičení dětí, Notička,
Barvička, BabyEnglish, Miniškolka , anglický ja-
zyk pro dospělé (mírně pokročilí). Bobeš.
■ 17. 9. v 15 hodin. SETKÁNÍ RODIN S ADOP-
TIVNÍMI DĚTMI. Herna pro veřejnost uzavřena!
Bobeš.
■ 22. 9. v 15 hodin. UZLÍK - SCHŮZKA RODIN 
S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM PROBLÉMEM. Na
návštěvu přijdou hodní mazlící pejsci z programu
canisterapie. Bobeš.
■ 22. 9. v 17 hodin. Přednáška NEJČASTĚJŠÍ
PROBLÉMY U KOJENÍ. Po ní pokračuje cvičení
pro těhotné (zdarma). Bobeš.
■ 23. 9. v 10 hodin. KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. Bobeš.

OSTATNÍ KULTURA

■ 12. - 13. 9. VÝSTAVA OKRASNÝCH PTÁKŮ od
8 do 18 hodin. Dům PZKO, Bohumín-Skřečoň.
■ 13. 9. SKŘEČOŇSKÁ POUŤ. Mše svatá v pol-
štině v 9 hodin. Mše svatá v češtině v 10.30 
hodin. Kostel Panny Marie Sedmibolestné. Pou�o-
vé atrakce a kolotoče v areálu Bu� fit Gliňoč.
■ 19. - 20. 9. VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY 
A KVĚTIN od 9 do 18 hodin. Restaurace U Zvonu.
Bohumín-Vrbice.

SPORT

■ 10. 9. v 17 hodin. FK Bohumín - Slávia Orlová A.
FOTBAL: starší přípravka, skupina A, travnaté
hřiště za parkem.
■ 12. 9. v 10.45 hodin. FK Bohumín - Viktorie Bo-
humín. FOTBAL: mladší žáci,travnaté  hřiště za
parkem.

Ilustrační foto archiv OKA.

■ 15. 9. v 16.30 hodin. FK Bohumín - TJ Dolu Hor-
ní Suchá. FOTBAL: starší žáci, travnaté  hřiště za
parkem.
■ 19. 9. ZA KRÁSAMI PODZIMU. Turistický po-
chod a jízda na kole. Trasy: 40 km, 20 km. Cíl: res-
taurace U Rybníku, Dolní Lutyně. Sraz u vlakové-
ho nádraží v Bohumíně od 6 do 9.30 hodin.
■ 19. 9. v 9 hodin. FK Bohumín - Baník Falco
Doubrava. FOTBAL: starší žáci, travnaté  hřiště za
parkem.
■ 19. 9. v 10.45 hodin. FK Bohumín - Slávia Orlová
B. FOTBAL: mladší žáci, travnaté hřiště za parkem.
■ 19. 9. v 16 hodin. FK Bohumín B - Baník Falco
Doubrava. FOTBAL: okresní přebor - muži B, hřiš-
tě ve Vrbici.
■ 20. 9. v 13.45 hodin. FK Bohumín - TJ Durman
Staré Město. FOTBAL: dorost - KS, skupina B,
travnaté  hřiště za parkem.
■ 20. 9. v 16 hodin FK Bohumín - TJ Sokol Lísko-
vec. FOTBAL: krajský přebor - muži A, travnaté
hřiště za parkem.
■ 24. 9. v 16.30 hodin FK Bohumín - Internacionál
Petrovice. FOTBAL: starší přípravka, skupina A,
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
UPOZORNĚNÍ: Permanentky vydané do 31.

12. 2008, na nichž není vyznačena doba plat-
nosti, lze využít do konce roku 2009. Pak se sta-
nou neplatnými.
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Podél Olše vyroste cyklotrasa
Ve stopách budoucí cyklotrasy podél řeky Olše z Chotěbuzi do

Bohumína a odtud do polské Ratiboře se vydali na začátku září zá-
stupci měst, které se na jejím budování budou podílet. Nechyběli
mezi nimi ani zástupci Bohumína, Karviné, Dolní Lutyně i pol-
ských Krzyzanowic a Ratiboře. Nová cyklotrasa bude mít na české
straně 38 kilometrů, na polské straně pak bude dlouhá 15 kilomet-
rů. Náklady na její výstavbu počítají na české straně s částkou 50
milionů korun, na polské straně pak s částkou 7,5 milionu zlotých.
Společný česko-polský projekt by měla z 90 procent zafinancovat
Evropská unie. (balu)

Senioři, hlaste se na univerzitu
Je vám více než 55 let a chcete se naučit něco nového? Tak prá-

vě pro vás startuje první semestr Univerzity třetího věku, který se
zaměří na počítače. Máte ještě poslední možnost přihlásit se 
v městské knihovně ke studiu. Podmínkou pro studium není do-
konce ani středoškolské vzdělání. Výuka bude probíhat vždy ve
čtvrtky odpoledne v prostorách ZŠ na ulici Čs. armády. Pro prvá-
ky odstartuje semestr v říjnu po slavnostní imatrikulaci. Studium
jednoho semestru Univerzity třetího věku stojí 1 800 korun, měs-
to však studentům přispívá částkou 1 200 korun. Letos v červnu 
zakončilo dvouleté studium 40 seniorů na slavností promoci 
(na snímku Františka Krejzka). Pokračovat v mimořádném pátém
semestru, zaměřeném na zdravý životní styl, se přitom rozhodlo
27 z nich. Město studenty-seniory opět podporuje a na výuku při-
spívá každému z nich částkou 900 korun. (balu)

Začátek nového školního roku se odehrál na pěší zóně v centru
Bohumína už tradičně ve florbalovém stylu. V průběhu třetího
ročníku turnaje City Cafe Open mezi sebou změřilo síly hned 50
dětí. Klání pro elévy a mladší žáky připravil florbalový klub 1. SC
Bohumín '98. Letošní ročník obohatila barmanská show, hipho-
perské duo Dirty & Klam a koncert domácí kapely Nonhoax.
Třešničkou na dortu pak byla autogramiáda hráčů FC Baník 
Ostrava. »Turnaj na pěší zóně byl vyvrcholením florbalového léta.

Dohromady jsme uspořádali v průběhu prázdnin tři florbalové turnaje
pro všechny věkové kategorie. Utkalo se na nich mezi sebou dohromady
300 hráčů ve 24 týmech. Mládež je pro nás prioritou, a proto pro ni pra-
videlně pořádáme tyto náborové akce. Máme 85 aktivních členů, z toho
jsou dokonce čtyři dívky,« uvedl za klub 1. SC Bohumín '98 Ondřej
Veselý. Na snímcích Ondřeje Veselého vlevo jeden ze zápasů,
vpravo fotbalisté Baníku Adam Varadi a Antonín Buček při auto-
gramiádě. (balu)

Padesátka hráčů florbalového City Cafe Open ovládla pěší zónu

Foto: Lucie Balcarová


