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Plavci: připravit, ke startu, te�!
První říjnovou středu začíná v aquacentru

akce s názvem Plave celé město. Organizátoři
věří, že Bohumín letos získá zlatou příčku.

Loňský ročník celorepublikové soutěže Plave ce-
lé město přinesl Bohumínu výhru v kategorii nej-
více plavajících lidí. Bohumín tak porazil napří-
klad Pardubice či Plzeň. »Loni se soutěže zúčastnilo
celkem 901 lidí, kteří na čas uplavali čtyři bazény,« za-
vzpomínala koordinátorka akce Lucie Kandráčová.

Letos se bude plavat ve středu 7. října od šesti
hodin rána do osmi večera. »Přijít může opravdu
každý. Klidně i tatínek s dítkem, které uplave čtyři ba-
zény, a to jakýmkoli stylem,« upřesnila Kandráčová.
V soutěži vyhrává ten nejrychlejší. »Hodnotit se
budou nejlepší časy v České republice v kategoriích že-
na, muž a u dětí zase v kategoriích dívka a chlapec,«

»Práce u skřečoňského mostu
intenzivně pokračují, kruhový ob-
jezd by měl začít sloužit veřejnosti 
v listopadu. V říjnu a v listopadu
dojde hned k několika uzavírkám
mostu, bude se totiž přesunovat
lávka pro pěší a také dojde k pře-
ložce Lidické ulice. Starý skřečoň-
ský most by měl padnout k zemi 
v polovině ledna. O podrobnostech
budeme informovat v dalších čís-
lech Oka,« uvedl vedoucí odbo-
ru dopravy Pavel Vavrečka.

Kvůli stržení skřečoňského
mostu začalo město také s vý-
stavbou nového chodníku v Li-
dické ulici (na snímku vpravo).
Úsek bude dlouhý 83 metrů,
vyroste ve směru od Bochemie
na skřečoňský most a město za
něj zaplatí 820 tisíc korun. Prá-
ce na jeho budování skončí po-
čátkem listopadu. Trasa v místě
zvýší bezpečnost chodců. »Chod-
ník vybudujeme na protější straně
toho současného. Pro jeho výstav-

bu musíme vzhledem k nedostateč-
nému prostoru využít část krajnice
a protože bude stát ve svahu, vybu-
dujeme jej s pomocí opěrné zídky,«
popsala plány Adriana Altof z in-
vestičního odboru naší radnice.
Z jednoho chodníku na druhý
se chodci dostanou po novém
nasvětleném přechodu, který
na Lidické ulici vznikne. Nový
městský chodník se napojí na
další chodník, který vznikne 
v rámci výstavby skřečoňského
mostu. Trasu stavaři připravují
spolus přeložkou Lidické ulice. 

Lucie BALCAROVÁ

dodala koordinátorka. Ti, co neuspějí celorepubli-
kově, nemusí být smutní. Zástupci města i měst-
ské společnosti Bospor odmění nejzdatnější plav-
ce z Bohumína. »Loni jsme nadělovali třeba plavenku
v hodnotě tisíc korun,« dodala Kandráčová. (mia)

Zveme na Týden
sociálních služeb

Kam si zajít pohrát 
s handicapovaným dí-
tětem? Kde si objednat
obědy pro nemocnou
maminku? Jak se žije
našim seniorům a co
mohou dělat ve svém
volném čase? Odpově-
di na tyto a spoustu
dalších otázek získáte 
při návštěvě celostátní
akce Týden sociálních
služeb, která se koná
od pondělí 5. října do
soboty 10. října. Bude
probíhat současně ve
všech zařízeních sociál-
ních služeb, které fun-
gují v Bohumíně a jeho
městských částech.

Více informací na-
jdete na straně 9 v člán-
ku pod titulkem Sociál-
ní služby se představí
Bohumíňanům. (red)

Na plné obrátky běží práce pod skřečoňským mostem. Staví se
tam nový kruhový objezd a zároveň kolektor pro teplovod z Dět-
marovic (na snímku vlevo).

Foto: Lucie Balcarová

Vloni se zúčastnilo 901 plavců. Foto: archiv Oka
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Navzdory krizi bude rozpočet vyrovnaný 

»Už při tvorbě rozpočtu na rok 2009 jsme
byli opatrní a nezvyšovali jsme daňové příjmy
a naopak je snížili o 30 milionů korun. Učinili
jsme i další úsporná opatření a zastropovali
jsme jednotlivé výdaje na úroveň roku 2008.
Přesto si můžeme dovolit vložit letos 140 milio-
nů do investic, a to díky přebytku hospodaření
z minulých let a díky úspěšnosti v získávání
dotací. Pro návrh rozpočtu roku 2010 jsme
stejně jako v letošním roce snížili daňové příjmy
o 30 milionů korun oproti roku 2008. I přes ta-
to opatření, kdy nám v městské pokladně bude
chybět několik desítek milionů korun z daní,
máme už nyní hotový vyrovnaný rozpočet pro
rok 2010,« uvedl starosta Petr Vícha.

Krize a snížení daňových příjmů však fi-
nancování důležitých oblastí a činností
města neohrozí. »Šetřit rozhodně nebudeme
v oblasti školství, bydlení, údržby komunikací
a zeleně či v podpoře sportu a kultury. Do
těchto oblastí budeme vkládat stejné finanční
prostředky jako dosud. Nemůžeme se ale tvá-
řit, že se nás ekonomická krize netýká, když
víme, že peněz na investice bude méně. Zatím
jsme do rozpočtu zařadili potřebné investice,
které rozhodně nejsou ohroženy, a ty, které mo-
hou počkat, jsou zatím tzv. pod čarou. Za sou-
časných podmínek se proto zatím například ne-
budeme pouštět do nákladné rekonstrukce Ná-
rodního domu ve Starém Bohumíně nebo do
výstavby sportovní haly,« sdělil Vícha.

Z velkých investičních akcí počítá rad-
nice v roce 2010 s dofinancováním přemě-
ny zpustlého Rafinérského lesíka za Slu-
nečnicí na sportovně-rekreační lesopark.
Bude stát přes 17 milionů korun, z toho 12
milionů pokryje příspěvek ŽDB Group 
a Bonatrans Group. Stavět se začne dětské
dopravní hřiště za 4 miliony korun v Hobby-

parku v parku Petra Bezruče a také obou-
směrná cyklostezka v samotném centru za
téměř 15 milionů korun. Pokračovat bude
také regenerace panelových sídliš�, tento-
krát za 8 milionů korun v lokalitě Nerudo-
vy ulice. V oblasti školství počítá rozpočet
s modernizací školních hřiš�. Na opravy 
a investice bytového fondu je přitom vy-
členěno přes 63 milionů korun.

»Očekáváme, že budeme opět úspěšní v zís-
kání dotací a že možná příjmy z daní budou

vyšší. Proto přemýšlíme o úvěru ve výši 15 mi-
lionů korun na dofinancování investic, na kte-
ré jsme získali dotaci. Jde o opravu domů na
Mírové ulici čp.1015-16 za 23 milionů korun.
Z vlastních zdrojů jsme schopni uhradit 15,3
milionu korun a na zbylou část 7,7 milionu
korun bychom si vzali úvěr. Část tohoto úvěru
bychom pak splatili v roce 2011 právě přiděle-
nou dotací. Se sedmimilionovým úvěrem počítá-
me i při rekonstrukci domu v Partyzánské ulici 
v Pudlově. Předpokládáme, že se rozpočet a in-
vestice budou v průběhu roku zvyšovat a dojde 
k jeho postupných úpravám,« uvedla vedoucí
finančního odboru radnice Jana Masná.

Rozpočet Bohumína se postupně zvyšu-
je. Zatímco v roce 2000 byl v objemu 381
milionů korun, v roce 2006 a 2007 to bylo
téměř 600 milionů, vloni už přesáhl roz-
počet částku 600 milionů korun.

Lucie BALCAROVÁ

Regenerace před Slunečnicí se povedla, te� město pokračuje v regeneraci Rafinérského lesíku 
za tímto objektem. Foto: Lucie Balcarová

Navzdory ekonomické krizi a poklesu daní budeme v Bohumíně hospodařit s vy-
rovnaným rozpočtem. Zastupitelé už mají první verzi rozpočtu na rok 2010 ve výši
624 milionů korun. Více než 80 milionů z této částky proinvestujeme. Bohumín je
tak zřejmě vůbec prvním městem v republice, které má už v září hotový vyrovnaný
rozpočet pro příští rok. Rezerva města, která hraje důležitou roli při získání dotací,
přitom počítá s 5,8 miliony korun.

Typickým příkladem, kdy jsme
ovlivněni územním plánem, je
výstavba nebo přestavba, koupě
či prodej pozemku nebo budovy,
rozhodnutí o umístnění pod-
nikatelské aktivity nebo reali-
zace veřejně prospěšné stavby.

Územní plán Bohumína pla-
tí od roku 1998. Od té doby
proběhlo celkem 5 dílčích změn,
přesto je nutné současný 
územní plán města aktualizo-
vat. Ve městě byly postaveny
velké infrastrukturní stavby -

část dálnice, je rozestavěn po-
slední úsek včetně skřečoň-
ského přivaděče, realizovala se
protipovodňová opatření (o-
chranné hráze), staví se stále
nové rodinné domy. Byla vy-
budována čistírna odpadních

vod a hlavní kanalizační sběra-
če. Na území Bohumína byla
vyhlášena soustava chráněných
území Natura 2000 (Ptačí ob-
last) a přírodní památka Hra-
niční meandry Odry. Změnila
se i záplavová území. Všechny
tyto záměry proměnily Bohu-
mín. K projednání nových ú-
zemních plánů zavazuje obce
také nový stavební zákon, a to
nejpozději do roku 2015.

(Dokončení na str. 6)

Začíná příprava nového územního plánu
Jedním z nejúčinnějších nástrojů dlouhodobého rozvoje města Bohumína je územní plán.

Jde o základní dokument k usměrňování výstavby. Většinou se bohužel obyvatelé města o ten-
to dokument začínají zajímat až ve chvíli, kdy narazí na právní závaznosti (regulativy) územní-
ho plánu jako na překážku svých záměrů, nebo když naopak zjistí, že jejich zájmy jsou dotčeny
realizací cizích záměrů. 

aktuáln í  téma
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I Byt 2+1 na Studentské uli-
ci 686, číslo bytu 7, II. kate-

gorie, 3. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 46,55 m2, celková plocha
bytu je 48,80 m2. Byt je možné
si prohlédnout ve čtvrtek 1. říj-
na od 9 do 9.30 hodin. Licita-
ce se uskuteční v pondělí 5. říj-
na v 16.00 hodin. 

I Byt 2+0 na Okružní ulici
1087, číslo bytu 136, I. ka-

tegorie, 8. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 49,99 m2, celková plocha
bytu je 53,53 m2. Prohlídka
bytu je naplánována na čtvr-
tek 24. září od 7.30 do 8 ho-
din. Licitace proběhne v pon-
dělí 5. října v 16.15 hodin. 

I Byt 1+1 na Okružní ulici
1055, číslo bytu 37, I. kate-

gorie, 8. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 37,27 m2, celková plocha

bytu je 38,61 m2. Prohlídka by-
tu se uskuteční v úterý 29. září
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná v pondělí 5. října v 16.30
hodin. 

I Byt 1+1 na Janáčkově uli-
ci 834, číslo bytu 3, II. kate-

gorie, 2. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 47,10 m2, celková plocha
bytu je 50,10 m2. Byt je možné
vidět v úterý 29. září od 8 do
8.30 hodin. Licitace je naplá-
nována na pondělí 5. října 
v 16.45 hodin. 

I Byt 3+1 na třídě Dr. E. Be-
neše 98, číslo bytu 10, I. ka-

tegorie, 4. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 71,33 m2, celková plocha
bytu je 72,98 m2. Prohlídka
bytu se uskuteční v úterý 6.
října od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace proběhne v pondělí 12.
října v 16.00 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 nejmé-
ně pět let trvalé bydliště nebo zde nepřetržitě jeden rok pra-
cují. Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin
v sekci Radnice v kategorii Licitace bytů. Město nabízí 
k licitaci následující byty:

Připravované licitace městských bytů 
I Byt 2+0 na Okružní ulici

1087, číslo bytu 67, I. kate-
gorie, 5. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 49,99 m2, celková plocha
bytu je 53,53 m2. Byt je možné
si prohlédnout ve čtvrtek 1. říj-
na od 8.30 do 9 hodin. Licita-
ce se uskuteční v pondělí 12.
října v 16.15 hodin. 

I Byt 1+1 na Okružní ulici
1062, číslo bytu 10, I. kate-

gorie, 4. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 46,32 m2, celková plocha
bytu je 46,32 m2. Prohlídka
bytu je naplánována na čtvr-
tek 1. října od 9.15 do 9.45 ho-
din. Licitace se koná v pondělí
12. října v 16.30 hodin. 

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

rie, 1. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného je
74,33 m2, celková plocha bytu
je 74,33 m2. Byt lze vidět ve
čtvrtek 1. října od 10 do 10.30
hodin. Licitace se koná v pon-
dělí 12. října v 16.45 hodin. 

I Byt 1+0 na Štefánikově u-
lici 1073, číslo bytu 14, I.

kategorie, 3. nadzemní podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného je 28,11m2, celková plo-
cha bytu je 29,68 m2. Prohlíd-

ka bytu se uskuteční ve čtvrtek
8. října od 8 do 8.30 hodin. Li-
citace je naplánována na stře-
du 14. října v 16 hodin.

I Byt 3+1 na Žižkově ulici
127, číslo bytu 3, II. katego-

rie, 1. nadzemní podlaží. Plo-
cha pro výpočet nájemného je
72,15 m2, celková plocha bytu
je 74,15 m2. Byt je možné si
prohlédnout ve čtvrtek 1. října
od 8 do 8.30 hodin. Licitace
proběhne ve středu 14. října 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+0 na Tovární ulici
426, číslo bytu 53, I. kate-

gorie, 11. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 33,58 m2, celková plocha
bytu je 34,10 m2. Prohlídka by-
tu se koná v úterý 6. října od
10 do 10.30 hodin. Licitace se
uskuteční ve středu 14. října 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+0 na Bezručově uli-
ci 1143, číslo bytu 8, I. kate-

gorie, 2. nadzemní podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho je 28,13 m2, celková plocha
bytu je 29,70 m2. Byt je možné
vidět v úterý 6. října od 11 do
11.30 hodin. Licitace se koná
ve středu 14. října v 16.45 ho-
din. (balu)

V nově opraveném Domě služeb nabízí město prostory k podnikání. Foto: Lucie Balcarová

Pronajměte si prostory k podnikání
Město nabízí k pronájmu

hned čtyři nebytové prosto-
ry - dvě garáže a dvě prodej-
ny. Získat je bude možné
prostřednictvím licitací, kte-
ré proběhnou v pondělí 
5. října od 13.30 do 15 hodin
v radniční budově B v míst-
nosti B 107.

Vyvolávací cena je pouze čis-
té nájemné bez služeb. Podrob-
nosti k podmínkám licitací ne-
bytových prostor najdete na
internetových stránkách www.
mesto-bohumin.cz, sekce Rad-
nice, kategorie Úřední deska.

● Nebytový prostor na ná-
městí Svobody 7 ve Starém
Bohumíně. 1. podzemní pod-
laží. Garážové stání ve společ-
né garáži v domě na náměstí.
Celková rozloha je 22,67 m2.

Základní cena: 300 Kč/m2/rok.
Licitace se koná ve 13.30 hodin.

● Nebytový prostor v Ne-
rudově ulici 1157. 1. nadzem-
ní podlaží. Prostor ve věžovém
domě se samostatným vstupem.
Celková rozloha je 24,34 m2.
Cenová zóna: B-720 Kč/m2/rok.

Licitace se koná ve 14 hodin.

● Nebytový prostor v Ok-
ružní ulici 1087. 1. nadzemní
podlaží. Garážové stání ve
dvojgaráži v panelovém domě.
Celková rozloha je 23,49 m2

Základní cena: 300 Kč/m2/rok.
Licitace se koná ve 14.30 hodin.

● Nebytový prostor v Čá-
slavské ulici 1067. 2. nadzem-
ní podlaží. Prodejna oděvů,
nově opravený Dům služeb.
Celková rozloha je 100,29 m2.
Cenová zóna: 1200 Kč/m2/rok.
Licitace se uskuteční v 15 ho-
din. (balu)
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Kam s krabicí od mléka víme, ale kam s konzervou?

BOHUMÍNSKÝ ODPAD V ČÍSLECH
450: je celkem v Bohumíně nádob na třídění papíru, PET lahví,
bílého skla a barevného skla.

600: tun skla, papíru a plastu ročně vytřídí Bohumíňané.

14 000: tun odpadu skončí ročně na městské skládce. 

261: tun odpadu přinesli lidé loni do mobilního dvora.

580: tisíc město stál loni jeho provoz.

100: tisíc korun zase stojí pojízdná sběrna.

187: lidí vloni využilo jejích služeb, vyráží do města 4x ročně.

2 410: kilo starých pneumatik skončilo v nádobách sběrny.

880: kilo starých ledniček dosloužilo lidem a putovalo taky 
do pojízdné sběrny.

620: kilo starých barev zde také skončilo.

264: kilo autobaterií, i to je číslo, které si také pojízdná sběrna
může připsat k dobru.

2 000 000: korun za rok platí město za provoz sběrného dvora.

(mia)

Plechovky mohou lidé odevzdat také do mobilních sběrných dvorů. Foto: Lucie Balcarová

V Bohumíně už patnáct
let funguje třídění odpadu.
Občané třídí odpad svědo-
mitě, o čemž vypovídají i čís-
la ve statistice. Někteří do-
konce přemýšlí, kam vhodit
plechovou konzervu.

Na třídění odpadu slouží li-
dem ve městě celkem 99 sta-
noviš� se speciálními nádoba-
mi. Jsou určeny na papír, plas-
ty, bílé sklo i barevné sklo. Ja-
ko novinka přibyla před časem
ve městě i možnost separace
kartónových obalů. »Lidé mo-
hou do nádob určených k recyk-
laci papíru vhazovat obaly třeba
od mléka nebo džusů,« potvrdila
Šárka Plutová z odboru život-
ního prostředí a služeb. 

U obyvatel se vhazování
těchto obalů setkalo s kladnou
odezvou. »Je to prima. Jako ro-
dina s malými dětmi mléka i džu-
sů vypijeme měsíčně docela hod-
ně. Obaly jsme dříve vhazovali
do normálních popelnic, ale nově
už využíváme nádobu na papír.
Navíc jsem to nikde v jiném měs-
tě neviděla. Těší mě, že úředníci
přišli na tento nápad, jak více 
ochránit přírodu,« řekla osma-
dvacetiletá Krystýna Mlčáko-
vá z Bohumína. 

Některé však zajímá i jiná
věc. Uvažuje město o speciální
nádobě na vhazování kovo-
vých odpadů? »Konzervy od
paštiky, hotového jídla nebo ple-
chovky od piva, tedy všechny ko-
vové odpady se ve velkém nesbí-
rají. Tvoří totiž jen malé procento
z celkového množství komunál-
ních odpadů,« vysvětlil vedoucí

odboru životního prostředí 
a služeb Pavel Klimovič. Pro
tak malé množství se z ekono-
mických důvodů nevyplatí po-
řizovat samostatné separační
nádoby, jedna totiž stojí jede-
náct až šestnáct tisíc korun.
Navíc firmy, které odpad likvi-
dují, o ně mají jen malý zájem. 

Přesto ale lidé nemusejí
zoufat. Můžou odevzdat ple-
chovky ve stabilním sběrném
dvoře v Koperníkově ulici ne-
daleko skřečoňského nadjez-
du. »Využít mohou také mobilní
sběrný dvůr, který se ve čtrnácti
denním cyklu pohybuje od jara
do zimy po všech městských čás-
tech,« radí Pavel Klimovič. Vět-
ší železný šrot mohou lidé ode-
vzdat také ve sběrných surovi-
nách v Lidické ulici za nádra-
žím a ve sběrně ve Vrbici. 

Navíc již od příštího roku
radnice připravuje možnost 
odevzdat drobnější kovový od-
pad v pojízdné sběrně nebez-
pečných odpadů. Ta objíždí ce-

lý Bohumín čtyřikrát v roce.
»Podrobnosti a další informace
včas sdělíme v Oku a budou také
v ekologickém kalendáři na rok
2010,« přislíbil Klimovič, kte-

rý radí všem, aby u odevzdání
plechovku od nápojů pořádně
zmačkali, tak jako to dělají 
u PET lahví. Ušetří se tím
spousta místa. (mia)

Technická závada vyřadila na začátku září
z provozu počítačový server naší radnice, kte-
rý obstarává e-mailovou poštu. Závada se do-
tkla i provozu internetových stránek města.
E-mail a web města tak byly
čtyři dny zcela nefunkční. 

Závadu začali informační tech-
nici radnice řešit okamžitě. Odstranění problé-
mu se ale nakonec protáhlo na několik dnů. »Li-
dově řečeno jsme se potýkali s únavou materiálu.
Službu vypověděla jedna ze součástek, bez které ne-
může server fungovat. Protože ji ani specializované
firmy běžně nemají na skladě, museli jsme čekat na
dodání,« vysvětlil příčinu nefunkčnosti IT tech-
nik Marek Šedivý. Podstatnou část týdne se lidé

nedostali na internetové stránky města a úřed-
níkům na radnici nemohli poslat e-mail. »Větši-
na poštovních serverů je nastavena tak, že když ne-
mohou zprávu doručit, automaticky to odesílateli

oznámí. Nelze to ale zaručit u všech
serverů, nastavení je individuální.
Mohlo se stát, že některý e-mail

zvenčí nedorazil. Pokud chtějí mít lidé absolutní jisto-
tu, že jejich zpráva na radnici došla, je nejjednodušší
poslat ji znovu. Radnice se za způsobené komplikace
všem omlouvá,« uvedl IT technik Jiří Rozsypal.

Výpadek postihl také některé příspěvkové or-
ganizace města - knihovnu a kino K3, aquacent-
rum, zimní stadion i Penzion ve věži společnosti
Bospor. Celý systém je již opět plně funkční. (luk)

Radniční e-maily a internet přerušila havárie

sta lo  se

250 tisíc korun 
pro zatopené obce

Finanční pomoc ve výši
250 tisíc korun pro tři za-
topené obce z Novojičín-
ska schválili na svém jed-
nání naši zastupitelé. Ob-
ce Kunín a Životice dosta-
nou z městské kasy po 100
tisících korunách, město
Fulnek pak 50 tisíc korun.
Dalších deset tisíc, které
město shromáždilo od dár-
ců z řad veřejnosti, se rov-
noměrně rozdělí mezi
všechny tři obce. (balu)
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Měli radost z ohníčku
Kluci z Ostravy zřejmě nevě-
děli, co s volným časem. Zau-
jaly je plastové kontejnery ve
Slezské a Palackého ulici a ve
firmě Excelsior, které zapálili.
»Naši strážníci pochytali pět
chlapců z Ostravy a jeden z nich
se k této "zábavě" přiznal,« po-
tvrdil ředitel městských stráž-
níků Karel Vach. 

Lup schoval u garáží
O půlnoci museli bohumínští
strážníci vyjíždět do terénu.
Dostali totiž hlášení, že se ně-
kdo vloupal do hospodářské
budovy domku v Bezručově 
ulici, nedaleko restaurace Par-
tyzán. Ukradl kolo, sekačku na
trávu, křovinořez a motoro-
vou pilu a svůj lup ukryl poblíž
řadových garáží. 

S klepáčem do sběrny
V ulicích Bohumína jste ne-
dávno mohli potkat muže, kte-
rý na dvojkoláku převážel ukra-
dený stojan na klepání kober-
ců. Muž měl namířeno do sběr-
ny surovin ve Vrbici. Měl ale
smůlu, zadrželi jej strážníci.

Tankoval, ale neplatil
Nejenže pil a sedl za volant,
ještě si natankoval a bez place-
ní odjel. »Volali nám z čerpací
stanice v Rychvaldě, že od nich
odjel muž bez placení směrem na
Orlovou,« potvrdil Karel Vach.
Strážníci však ujíždějícího ne-
poctivce se dvěma promilemi
dohonili a předali do rukou
policistů. 

Kradl u vrátnice 
Do nezajištěného nákla�áku
se dostal dosud neznámý lap-
ka. »Přestože vozidlo stálo u vrát-
nice ŽDB Group, pachatel se vů-
bec nebál a z auta ukradl naviga-
ci a dva mobilní telefony,« uved-
la policejní mluvčí Zlatuše 
Viačková. Řidič tak přišel cel-
kem o 16 tisíc korun. 

(mia)

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

Maják městské
policie

Stavba teplovodu z Dětmarovic za 500 milionů korun už tři měsíce znepří-
jemňuje život lidem především v centru města. Do země se má dohromady
uložit potrubí v délce 14,3 kilometru, kterým bude do našich domácností
proudit levnější teplo přímo z dětmarovické elektrárny. Na podrobnosti 
ohledně tzv. centrálního zásobování teplem jsme se zeptali přímo místosta-
rosty Bohumína Josefa Plášila.

Jak dlouho jste pracovali 
na přípravě centrálního 
zásobování teplem a co vše 
při tom město posuzovalo? 

Výstavbě teplovodu předcházela několikaletá
příprava. První nabídku na dodávky tepla jsme 
z Elektrárny Dětmarovice dostali před téměř pě-
ti lety. Než jsme se pustili do realizace, museli
jsme zvážit řadu faktorů, jako například technic-
ký stav a zůstatkovou hodnotu našich plyno-
vých kotelen a rozvodů tepla a
teplé užitkové vody, také před-
pokládané trendy růstu ceny
tepla a vliv na kvalitu ovzduší v Bohumíně. Na-
víc bylo nutné připravit změnu územního plá-
nu. Tím nejdůležitějším hlediskem pro nás bylo
výrazné snížení ceny tepla za co nejnižší množ-
ství peněz z městského rozpočtu.

Jaké jsou tedy náklady na výstavbu teplovodu? 
Bude je platit město? 

Výstavba teplovodu bude stát 500 milionů
korun. Město však nemusí do jeho vybudování
investovat ani korunu. Využili jsme totiž jako
jedni z prvních v republice koncesního zákona,
který nám ve výběrovém řízení na dodavatele
tepla umožnil určit si podmínku - nulové inves-
tice na stavbu horkovodu ze strany města. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma ČEZ, a. s.,
Elektrárna Dětmarovice, která splnila jak pod-
mínky města, tak koncesního zákona. Smlouvu
jsme podepsali v roce 2007. ČEZ má podle ní
dlouhodobě, nejméně na dobu dvaceti let, zajis-
tit dodávky tepla pro město, financování inves-
tic potřebných k rekonstrukci a vybudování no-
vého systému zásobování teplem.

Co se stane se stávajícími kotelnami, jakmile bude
teplovod hotov a bude jím proudit teplo 
do městských bytů? Využijí se ještě k něčemu?

Našim kotelnám pomalu končí životnost, což
byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli
pro výstavbu teplovodu a zásobování domác-
ností teplem centrálně a ne z kotelen. Chtěli
jsme lidem zajistit kvalitní dodávky tepla za co
nejnižší cenu. Některé kotelny prodáme, jiné vy-
užijeme pro instalaci výměníků tepla, rozvodů 
a armatur i měřicího a regulačního zařízení. Pro-
věřujeme také možnost využít stávající zařízení
kotelen kromě kotlů. Ty už jsou většinou odepsá-
ny, čeká je demontáž a budeme je odprodávat,
případně rozebírat a odvážet do sběrny.

Město je už několik měsíců rozkopané, pro 
teplovodní potrubí vznikají veliké a hluboké výkopy.
Jak dlouho to potrvá? Proč se kope i v místech, 
která prošla před pár lety rekonstrukcí?

Výstavba je sice nepříjemná, ale na jejím kon-
ci nás čeká levnější teplo a to za to určitě stojí.

Před výstavbou jsme hledali optimální trasu
teplovodu tak, aby docházelo k co nejmenším
kolizím se zelení a s komunikacemi. Trasa se ješ-
tě několikrát upravovala a projektantům tak tr-
val výběr té nejvhodnější více než rok. Snažili
jsme se o to, abychom zkorigovali případnou ko-
lizi městských investic s vedením centrálního
zásobování teplem. Potrubí pro teplovod bylo
do země uloženo s předstihem například u Slu-
nečnice ještě před tím, než tady vznikl nový par-

čík s fontánou a parkovištěm.
Bohužel ale nebylo možné vy-
loučit v některých případech 

i rozkopání nových povrchů. Firma však musí po
rozkopání vrátit komunikace do původního sta-
vu a na to dohlédneme. Navíc je motivována fi-
nančně, aby zkrátila dobu výkopu. Platí totiž mě-
stu za každý den, kdy zabírá veřejné prostranství.

Kdy se lidé mohou těšit na nižší ceny za teplo? 
Dodávka levnějšího tepla z Dětmarovic čeká

na většinu domů napojovaných na centrální zá-
sobování už příští zimu, tedy na začátku topné
sezóny 2010 - 2011. Nižší cenu budou platit ale 
i ostatní nájemníci městských bytů, protože ce-
na pro městské byty bude stejně jako dnes zprů-
měrována. Teplo z Dětmarovic bude proudit 
také do většiny družstevních bytů. 

Připravila Lucie BALCAROVÁ

rozhovor

Bohumín protne teplovod 

Stavba teplovodu znepříjemňuje život především 
lidem v centru města. Foto: Lucie Balcarová
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Do sportu a kultury jdou desetitisíce 
Rozpočet Bohumína pravidelně pamatuje

na aktivity sportovních organizací, občan-
ských sdružení a zájmových skupin. Zastupi-
telé proto na svém zářijovém zasedání schvá-
lili příspěvky pro pořádání nejrůznějších
sportovní a kulturních akcí. Dohromady jde
o několik desítek tisíc korun. 

V oblasti sportu podpoří měst-
ské peníze jubilejní, 10. ročník
Starobohumínského Benchpressu. V prosinci jej
pořádá oddíl kulturistiky a silového trojboje TJ
Viktorie Bohumín. Zastupitelé odsouhlasili pro
soutěž siláků 7 tisíc korun. S podporou Bohu-
mínského poháru v kuželkách může počítat také
TJ Sokol Bohumín. Třetí ročník turnaje získal
od města dotaci ve výši 10 tisíc korun.

Fotografie, koncerty i výročí. Na tyto účely
půjdou dotace, kterými zastupitelé podpoří čin-
nost nejen občanských sdružení. 7 tisíc korun
poputuje stacionáři Salome Slezské diakonie na
vernisáž výstavy uměleckých fotografií s názvem
»Cesty života podruhé aneb Cesta za duhou«,
pořádanou u příležitosti 10. výročí působení Slez-
ské diakonie a stacionáře Salome v Bohumíně. 

Podpory se v kultuře dočkají také aktivity ob-
čanského sdružení Přátel bohumínské historie.
»Zastupitelé podpořili hned tři koncerty pořádané
tímto sdružením. Z rozpočtu města uvolnili 37,5 tisí-
ce korun. Peníze podpoří říjnový koncert věnovaný
5. výročí korunovace milostného obrazu Panny Ma-

rie Růžencové, listopadový koncert
ke cti svatého Huberta - patrona
myslivců a vánoční koncert pláno-
vaný na prosinec do Vrbice,« upřes-

nila dotační tituly Pavla Skokanová, vedoucí od-
boru školství, kultury a sportu naší radnice. 

Poslední schválenou dotací v oblasti kultury
je příspěvek 7,5 tisíce korun pro občanské sdru-
žení Centrum mladé rodiny Bobeš. Peníze po-
mohou k financování zářijové výstavy fotografií
a oslav u příležitosti 10. výročí založení centra 
a zahájení třetího roku multikulturního projek-
tu »Slova nejsou důležitá«. 

V oblasti zájmové činnosti mohou s podporou
zastupitelů počítat také dobrovolní hasiči ve Vr-
bici. Sedmý ročník prázdninové soutěže »O pu-
tovní pohár rady města« rozpočet Bohumína
dodatečně podpoří částkou 14 tisíc korun. 

Lukáš KANIA

dotace

Hitem dražby bylo kolo a kytara
Obyčejné nádvoří bohu-

mínské radnice se 16. září
proměnilo v aukční síň. Dra-
žily se tady ztráty a nálezy.
Dorazila sem téměř stovka
lidí, protože tu byly k mání
doslova »za hubičku« zajíma-
vé věci. Své nové majitele na-
šla téměř většina ze 111 nále-
zů. Město za vydražené nále-
zy získalo do své pokladny
přes 16 tisíc korun. 

Mezi draženými věcmi byly 
i takové rarity jako dřevěné
pádlo, propanbutanové láhve,
kytara, holicí strojek, puzzle či
role tapety. Kromě toho byla 
k mání také kola - od obyčej-
ných skládaček až po horská,
mobilní telefony, fotoaparáty,
MP3 a MP4 přehrávače. Dra-
žily se i zapomenuté bundy,
deštníky, batohy a spací pytle.

Největší boj se nakonec strhl
o kytaru a zánovní trekingové
kolo. Zájemci k vyvolávací ce-
ně 500 korun přihazovali, až
se zastavila na 3 tisících koru-
nách. To byla také rekordní
částka celé dražby. »O dražbě
jsem vůbec nevěděl. Šel jsem ná-
hodou kolem a slyšel, že se na ná-
dvoří něco děje. Když jsem zjistil,
o co jde, zůstal jsem. Sháněl jsem

totiž kolo pro manželku a jedno 
z těch, které se ocitlo v dražbě, se
mi zalíbilo. Byl to boj, ale jsem
rád, že se mi ho podařilo získat.
Manželka bude mít radost,« pro-
zradil š�astný nový majitel tre-
kingového kola Petr Zlámal 
z Bohumína. V přihazovacím
souboji o kytaru zvítězil nako-
nec muž, který nabídl za 2,5 ti-
síce korun. Ten, který nabídl
nižší cenu, se spokojil s tím, že
si na kytaru na nádvoří aspoň
zahrál a pak ji odevzdal nové-
mu majiteli.

Nejmenší zájem měli nao-
pak lidé o oblečení, a tak se
nakonec svetry, bundy a miki-
ny prodávaly za pouhou dese-

tikorunu. »Dražili jsme věci,
které se našly bu� na vlakovém
nádraží nebo k nám přicestovaly
ve vlaku. Někdy se nálezy ocit-
nou také na úřadě, některé objeví
strážníci při svých pochůzkách.
Na radnici nález skladujeme půl
roku, pokud se nepřihlásí majitel,
stává se věc naším majetkem. My
pak máme možnost nalezené věci
vyhodit do kontejneru, anebo je
nabídnout lidem ve veřejné dražbě
za lidové ceny,« řekla Zdenka Su-
chorová, která má ztráty a ná-
lezy na starosti. Dodala, že po-
kud někdo určitou věc najde 
a nezná vlastníka, je povinen ji
odevzdat obci, ve které k nále-
zu došlo. (balu)

Foto: Lucie Balcarová

Na únik plynu 
upozorní zápach 

Plynárenská společnost
RWE Distribuční služby za-
hájila v polovině září zvýše-
nou odorizaci plynu. Do top-
ných plynů přidala ostře
páchnoucí látky, které mají
odběratele upozornit na mís-
ta jeho případného úniku.
Odorizace potrvá do 14. října.

Dávkování odorantu se zvý-
ší dvojnásobně nad obvyklý
provozní stav. Lidé ho tak mo-
hou snadněji zaregistrovat.
»Pokud touto formou zjistí únik
plynu, ihned by měli zavolat po-
hotovostní službu na číslo 1239.
Dispečerovi musí nahlásit jméno,
adresu, telefonní číslo, druh po-
ruchy a orientační body, podle ni-
chž se pohotovostní služba co nej-
rychleji dostane k místu úniku
plynu,« uvedl mluvčí RWE Di-
stribuční služby Jiří Bezděk.

(balu)

(Dokončení ze str. 2)
Zpracování a projednání no-

vého územního plánu nebude
lehká záležitost. Oblast Bohu-
mína je problémovým územím,
na kterém se střetávají navzá-
jem nadregionální zájmy se záj-
my města a jeho občanů, to vše
ve vysoce zastavěném území.
Proces projednávání podle sta-
vebního zákona probíhá něko-
lik let. Ke všem návrhům se
vyjadřují dotčené orgány stát-
ní správy, vlastníci technické 
a dopravní infrastruktury, ma-
jitelé pozemků a všichni obča-
né. Rozvoj stavební činnosti
nelze koordinovat bez aktuál-
ního územního plánu.

Nyní jsme ve fázi, kdy shro-
maž�ujeme žádosti občanů na
vymezení nových ploch pro vý-
stavbu, sbíráme podněty k vy-
mezení ploch pro zeleň a no-
vou infrastrukturu. Abychom
všechny požadavky stihli vyhod-
notit a projednat v jednotli-
vých komisích města, byl stano-
ven konečný termín pro podá-
vání žádostí do 20. října 2009. 

Jan PRZECZEK, stavební odbor

Příprava nového 
územního plánu
města začíná
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Foto: Petr Piechowicz

Děti ze stacionáře Salome
Slezské diakonie mají důvod
k radosti. Minulý týden do-
stali originální Želví zahradu
s řadou interaktivních prv-
ků. Realizace přišla na více
než 950 tisíc korun. Pro děti
s nejrůznějším typem handi-
capu jej za přispění města,
Nadace OKD a dalších spon-
zorů postavilo občanské
sdružení Vesica.

Želví zahrada je navržena
tak, aby svým tvarem a atrak-
cemi maximálně podporovala
terapeutické a relaxační čin-
nosti autistických, mentálně 
a fyzicky postižených dětí. Je-
jím posláním je spojovat světy
dětí jak ze stacionáře, tak z běž-
ných mateřských a základních
škol. »Pro děti jsme postavili la-
byrint ve tvaru želvy, který vyjad-
řuje koloběh přírodních živlů. Je-
ho jednotlivé plochy jsou věnová-
ny  vodě, dřevu, ohni, zemi a ko-
vu. Na každé z nich čekají na dě-
ti interaktivní prvky,« uvedla za
občanské sdružení Vesica Lenka

Maňáková. Dodala, že podob-
ně strukturované hřiště je 
v Česku ojedinělé už tím, že
bylo naprojektováno přímo na
míru potřebám handicapova-
ných dětí. 

»Děti měly možnost být u polo-
žení základů Želví zahrady a stej-
ně tak u závěrečných prací. Ze
zahrady mají velkou radost a spo-
kojeni jsme i my, pracovníci ve
stacionáři. Je to báječný nápad.
Jde o zcela jiné pojetí, než na jaké
jsme zvyklí. Prvky jsou z přírodní-
ho materiálu a pojetí zahrady
nám otevírá širokou škálu mož-
ností a zejména aktivit, kterým se
te� můžeme s dětmi věnovat,« ří-
ká vedoucí stacionáře Salome
Slezské diakonie Jaroslava
Krömerová. 

Salome chce v přeměně za-
hrady stacionáře dál pokračo-
vat. Jejich cílem je vytvořit  mís-
to, kde by se setkávali lidé s po-
stižením i bez tak, aby zmizely
předsudky. Stacionář plánuje
vtáhnout do dění například 
obyvatele přilehlého sídliště. 

Lukáš KANIA

Originální Želví zahradu otevřeli v Salome

Školka ve Skřečoni zůstává, školné se sníží

Jak bude
město tuto

svízelnou situaci řešit? Hrozí, 
že ve Skřečoni nebude vůbec 
mateřská školka?

Katastrofický scénář oprav-
du nehrozí, rodiče se nemusejí
bát a mohou zůstat klidní.
Mateřská školka ve Skřečoni
funguje od roku 1997 jako sou-
kromá. Na konci srpna nám
její ředitelka oznámila, že na
konci roku ukončí její činnost.
Protože je ve Skřečoni pouze
tato jedna mateřská škola, chce-
me její provoz  samozřejmě za-
chovat. Ve městě se nám 
osvědčil model začleňování
školek pod školy. Proto radní
doporučili přičlenit školku
pod křídla skřečoňské základní

školy. Formální náležitosti bu-
dou schvalovat zastupitelé 
v listopadu.

Jaké konkrétní
změny tedy čekají od příštího 
roku skřečoňské děti a jejich 
rodiče? 

Děti ani rodiče legislativní
přechod nepoznají. Školka síd-
lí v městském domě v ulici 1.
máje, kde také zůstane. Vloni
jsme zakoupili školce nábytek
a hračky za 70 tisíc korun.
Během letošních prázdnin do-
šlo ke komplexní opravě soci-
álního zázemí za bezmála půl
milionu a ve třídách a na scho-
dišti jsou nové podlahy za té-
měř 150 tisíc korun. V příštím
roce počítá městský rozpočet 
s novou atrakcí do školní za-

hrady za 160 tisíc korun. Po-
pelka mezi školkami se tak po-
malu mění v princeznu. Pro
rodiče je pozitivní, že školné
sladíme s ostatními  městský-
mi školkami, takže se sníží na
300 korun měsíčně a předško-
láci se budou vzdělávat bez-
platně. Finanční rozdíl uhradí
město ze svého rozpočtu. Zři-

zovatelem ma-
teřské školky
bude nově měs-

to, pracovníky školky bude za-
městnávat Základní škola ve
Skřečoni. 

Jaké máte plány se školkou 
do budoucna? Stačí její kapacita? 

Školka je plná dětí, doslova
praská ve švech a všech 45
míst je obsazeno. V posled-
ních letech tady dokonce po-
ptávka převyšuje nabídku.
Tím, že školku začleníme pod
základní školu, budeme mít
možnost rozšířit její kapacitu 
v prostorách budovy školní
družiny, která sídlí v nedaleké
vilce. Škola tento nárůst o dal-

ší elokované pracoviště vítá,
protože povede k užší spolu-
práci mezi předškoláky a prv-
ňáčky. Případným rozšířením
kapacity škola navíc získá další
skřečoňské žáky. Předškoláci,
kteří dnes dojíždějí do jiných
školek v Bohumíně, pak na-
stupují do prvních tříd v cent-
ru města. To by se po rozšíření
mohlo změnit.

Máme ve městě další soukromé
mateřské školy? 

V našem městě máme cel-
kem deset mateřských škol, tři
z nich jsou soukromé. Od příš-
tího roku bude už fungovat
osm městských školek a jen
dvě soukromé. Shodou okol-
ností se obě nacházejí v Zábla-
tí. Je to Bambino na Bezručo-
vě ulici a mateřská škola na u-
lici Tovární. Obě tyto školky
mají kvůli narůstajícímu počtu
dětí nezastupitelnou úlohu 
v síti škol a jejich činnost pro-
to město dotuje. 

(fi, balu)

aktuálně

Na zářijovém jednání zastupitelů padla
informace o tom, že soukromá mateřská
školka ve Skřečoni, která je jediným zaříze-
ním pro předškoláky v této městské části,
na konci roku skončí. Na podrobnosti jsme
se proto zeptali vedoucí odboru školství,
kultury a sportu Pavly Skokanové.
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»Nejvíce plyšáků na náměstí« - pokus o nový rekord

Zlodějům není nic svaté. Za bílého dne, téměř v pravé poledne, 
pár metrů od radnice a služebny strážníků rozbili zloději okno a vloupali
se přes něj do zaparkovaného vozidla. Bu�me všímavější k tomu, co se
kolem nás děje. Foto: Petr Sobek

V Dvoj-týdnu knihovny od
pondělí 5. října do soboty 17.
října si mohou všichni čtenáři
prodloužit svou registraci do
knihovny na kalendářní rok 
s 50procentní slevou. Místo
110 korun tak zaplatí dospělí
čtenáři pouze 55 korun a děti
jen 25 korun místo obvyklých
50. Kromě toho knihovna pa-
matuje na zapomnětlivé čte-
náře, kterým nabízí amnestii.
Kdo vrátí od pondělí 5. do so-
boty 17. října knihy po obvyk-
lém termínu, nebude muset
zaplatit upomínku.

Samotný knihovnický Dvoj-
týden bude ve znamení bratrů
Čapkových. Každý den poběží
akce, která nějakým způsobem

nabídne provázanost knihov-
ny na osobnosti bratří Čapko-
vých či jejich literární předsta-
vitele. Vyvrcholením celého
dvoj-týdne bude pokus o vy-
tvoření nového českého Gui-
nessova rekordu v kategorii
»Nejvíce plyšáků na náměstí«.
Komisař z agentury Dobrý den
bude tentokráte počítat plyšá-
ky, které lidé pronesou speci-
ální branou. 

»Chceme tím pobavit dospělé 
i děti a naznačit propojení na Čap-
kova Pejska a Kočičku. A aby se
zápis do knihy rekordů stal po-
řádnou show, pomůže nám atmos-
féru na náměstí T.G.M. vytvořit
svým vystoupením Vlá�a Hron
či hudebně zábavný pořad pro

děti Vandy a Standy, známých 
z televize,« řekl ředitel K3 Bo-
humín Karel Balcar s tím, že
akce začne v sobotu 17. října
ve 14 hodin.

Další novinkou bude výsta-
va fotografií pod širým nebem.
Od pondělí 12. do soboty 17.
října budou přímo na Masary-
kově náměstí vystaveny netra-
dičně pojaté fotografie ze živo-
ta knihovny K3 Bohumín, jak
jej přes hledáček svých foto-
aparátů viděly děti z foto-
kroužku bohumínského domu
dětí a mládeže.

Kromě toho čeká po celý
knihovnický dvoj-týden na ná-
vštěvníky řada besed, pro děti
nejrůznější soutěže a kreativní
dílničky. Ale také třeba v ne-
děli 11. října od 10 hodin v kině
divadelní Doktorská pohádka

či propojení knihovnických
dnů se Dny zdraví, kde bude
již v sobotu 10. října od 9 do 17
hodin knihovna prezentovat
výstavou svých knih o zdraví,
které si lze v knihovně vypůj-
čit či nastudovat. Za návštěvu
určitě bude stát také autorské
čtení poezie Standy Filipa s hu-
debním doprovodem Jardy Ho-
leše, kteří si od bratrů Čapků
na večer odskočí k Petru Bez-
ručovi ve čtvrtek 15. října. Za-
jímavá bude ale také ve čtvr-
tek 8. října beseda o Čapkovi
tak, jak není příliš znám. Urči-
tě zaujme i povídání o nástra-
hách českého jazyka zábavnou
formou ve středu 14. října.
Obě besedy připravila Andrea
Kochová. Podrobný program
dvojtýdnu najdete na str. 19.

Lucie BALCAROVÁ

Nový český rekord v kategorii »Nejvíce plyšáků na náměstí«
chce v sobotu 17. října vytvořit za pomocí občanů agentura
K3 v rámci Dvoj-týdne knihovny. Kromě 13 akcí čeká návštěv-
níky knihovny i obvyklá amnestie pro zapomnětlivé čtenáře 
a 50procentní sleva na novou roční registraci pro čtenáře.

Akce v rámci Dvoj-týdne knihovny od 5. října

Výhodou nových světel je,
že jejich provoz šetří přírodu,
neoslňují protijedoucí řidiče, 
a přesto je s ním každé auto
bezpečně vidět. »Mnozí řidiči si
však světla pro denní svícení za-
měňují s modulem pro automa-
tické rozsvícení hlavních světel po
nastartování. Světla pro denní
svícení jsou však úplně samostat-
ná, přídavná světla. Podstatným
a nejdůležitějším faktem ovšem
je, že vždy svítí samostatně, bez
dalšího osvětlení vozidla,« vysvět-
lil vedoucí odboru dopravy Pa-
vel Vavrečka. 

Tato světla svítí rozptýleně 
a neoslňují protijedoucí řidiče,
ani neosvětlují cestu. Splňují
však jedinou podmínku bez-

pečného provozu, a to být o-
statními viděn. »Takže pokud si
lidé koupili sadu světel s označe-
ním písmene E a k tomu s čísly 
v kolečku a písmena RL, můžou
světla namontovat. Na jedno 
auto se montují dva kusy světel,«
uvedl Pavel Vavrečka.

Prodejci však varují řidiče
před koupí světel s jiným ozna-
čením, protože se pak jedná 
o úplně jiná světla, takzvaná
světla poziční. Se světly pro
denní svícení nebudou mít ři-
diči podle vedoucího odboru
dopravy žádný problém, i když
je zastaví dopravní policisté 
a projdou také bez problémů
při pravidelné technické pro-
hlídce ve stanici STK. (mia)

Řidiči mohou používat 
speciální světla

Novinkou pro některé řidiče může být zpráva o tom, že mo-
hou na svém autě používat světla pro denní svícení. Jak už
sám název prozrazuje, lze s nimi svítit jen ve dne. 

Jak se světla pro denní svícení správně montují?
Světla se umís�ují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do

1500 mm na přední část vozidla, vzdálenost světel od bočního ob-
rysu je maximálně 400 mm a vzájemně mezi světly minimálně
600 mm. U vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzá-
jemná vzdálenost 400 mm. (mia)

Přij�te na rybářskou baštu
V sobotu 3. října vypuknou oblíbené Rybí slavnosti, které

již tradičně pořádají město Rychvald spolu s Rybářstvím
Rychvald. Slavnosti se uskuteční od desíti do osmi hodin ve-
čer na náměstí Míru. Návštěvníci se mohou těšit nejen na ry-
bí pochoutky, ale i na bohatý a zajímavý program s ohňostro-
jem. K zábavě zahraje například Martin Maxa s kapelou,  re-
vival Horkýže Slíže a Karel Emanuel Gott. Děti přijde potěšit
dýdžej Hopsalín, který pro ně má připravenou spoustu soutě-
ží a her. Slavnosti zakončí ohňostroj. (mia)
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Sociální služby se představí Bohumíňanům

soutěž

Bohumínští vozíčkáři se radovali na mezinárodních hrách z pátého místa. Foto: Ivo Krenžolek

V rámci tohoto týdne se po
rekonstrukci otevře také Klub
Centra sociálních služeb v O-
kružní ulici u Slunečnice. Ten
fungoval v Bohumíně zatím
provizorně a lidem se předsta-
ví úplně v nové podobě. Ob-
jekt má nová okna a dveře, fa-
sádu, řemeslníci vyměnili to-
pení, kanalizaci, vodoinstalaci,
elektřinu i podlahy. Nové je

Celostátní akce Týden sociálních služeb se bude
konat od pondělí 5. října do soboty 10. října
souběžně ve všech zařízeních sociální péče.
Budou se zde prezentovat všechny organizace

sociálních služeb, které fungují v Bohumíně 
a jeho městských částech.

také sociálního zázemí a změ-
nilo se i venkovní atrium, kte-
ré je jeho součástí. Nově v ob-
jektu vznikla keramická, vý-
tvarná a počítačová dílna pro
výuku seniorů a centrum hygi-
eny s masážními stoly či vanič-
kou pro pedikúru. Došlo také
k rozšíření stávající tkalcovské
dílny. Náklady na opravu a mo-
dernizaci objektu přesáhly 

4 miliony korun. Město však
na rekonstrukci získalo dotaci
z EU více než 3,7 milionu ko-
run. »Všechny seniory zveme 
v tomto týdnu do nově opravené-
ho klubu. Mohou si ho prohléd-
nout a vypít si v něm třeba šálek
dobrého čaje. Jeho slavnostní o-
tevření proběhne v Týdnu sociál-
ních služeb a své dveře otevře ná-
vštěvníkům ve středu 7. října od
do 10 do 16 hodin,« řekla ředi-
telka Centra sociálních služeb
Anna Oršulíková.

Na další návštěvu zve v ten-
to den od 10 do 14 hodin také
Denní stacionář Domovinka 
a K-klub. Zaměstnanci Pečo-

vatelské služby budou připra-
veni odpovědět na každý dotaz
v době od 10 do 14 hodin od-
poledne ve svém sídle v ulici
Na Chalupách. 

Pracovníci Domovinky před-
staví lidem cvičný byt v Jateční
ulici s číslem popisným 149.
Na jeho vnitřní vybavení a za-
řízení přispěla Nadace OKD
částkou 120 tisíc korun. »Byt
bude sloužit dospělým handica-
povaným lidem. Budou se v něm
učit samostatně bydlet a hospo-
dařit. Veřejnost si ho může pro-
hlédnout také ve středu od 10 do
14 hodin,« dodala Oršulíková.

(mia, balu)

Mezinárodní akci uspořádal
vůbec poprvé místní Domov
Jistoty. Akci podpořila částkou
35 tisíc korun Nadace OKD.

Sportovně-společenské hry
vozíčkářů pořadatelé situovali
do Domu služeb ŽDB Group.
»Uvítali jsme zástupce ze čtyřia-
dvaceti zařízení z nejrůznějších
koutů Moravskoslezského kraje.
Tři družstva k nám přijela ze

spřátelených domovů z Polska,«
informovala za organizátory
Katrin Krenžolková z Domova
Jistoty ve Starém Bohumíně. 

Soutěžící závodili například
v hodu na plechovky, v pozná-
vání vůní a ověřovali si také
zručnost. Za asistence svých
pečovatelů absolvovali na vo-

zíčku i slalom. Vítězem klání
se stalo družstvo klientů do-
mova na Čujkovově ulici v Os-
travě-Zábřehu. Druzí skončili
zástupci domova z Vítkova 
a třetí z polského Rybniku. 

»Chtěli jsme našim uživatelům
sociálních služeb ukázat, že nám
nejsou lhostejní. Maximálně jsme
se snažili, aby si z Bohumína od-
vezli do svých domovů ty nejkrás-
nější vzpomínky a pevně věřím, že
se nám to podařilo,« uvedla ře-
ditelka pořádajícího Domova
Jistoty Bohumín Marie Neu-
dertová. (luk)

Naši na mezinárodních hrách vozíčkářů pátí

Páté místo vybojovali klienti bohumínského Domova Jisto-
ty na Mezinárodních sportovně-společenských hrách vozíč-
kářů. Třináctý ročník klání domovů z Moravskoslezského
kraje i sousedního Polska proběhl v Bohumíně.

krátce

Vodácké ahóóój 
letos naposledy

Křest nové knihy o hranič-
ních meandrech Odry a slav-
nostní zamykání řeky se usku-
teční ve státní svátek v pondě-
lí 28. září. Vodou z Odry se bu-
de nový knižní titul křtít v 10
hodin na břehu Odry ve Sta-
rém Bohumíně. Pak už vyplují
na vodu lodě vodáků a napo-
sledy v tomto roce zakřičí na
Odře vodácký pozdrav ahóóój.
Doplují do polského Zabełko-
wa, kde svou plavbu ukončí.
Bližší podrobnosti o účasti na
akci získáte na telefonním čís-
le 596 092 127. (balu)

Kdy se děti nebudou
učit?

29. až 30. října, ve čtvrtek 
a pátek, budou mít děti pod-
zimní prázdniny.

23. prosince, to je středa,
až do 4. ledna zůstanou děti
také doma. Konají se totiž vá-
noční prázdniny. 

28. a 29. ledna mají děti
dva dny volna. Dostanou po-
loletní vysvědčení.  

1. až 7. března začínají jarní
prázdniny.  

1. a 2. dubna, ve čtvrtek 
a pátek, budou Velikonoční
prázdniny. 

30. června ve středu začnou
dvouměsíční letní prázdniny, 
skončí v úterý 31. srpna. (mia)
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Bohumínští jeskyňáři opět na Čatyr Dag (3)

Řešíme náměty z městských částí

(Pokračování z minulého čísla)

V základním táboře
Základní tábor výpravy nebo-

li báza je místo, které bylo ještě
před desítkou let vojenským
centrem bývalého SSSR pro
navádění raketoplánu Buran.
Náš přítel, krymský speleolog
Saša Kozlov, ho zakoupil a po-
stupně přebudoval na turistic-
kou základnu. Každý rok pozo-
rujeme, jak se i zde přibližuje ve
vybavení i službách evropským
standardům, i když duch vý-
chodní exotiky je tu stále s námi.
I když jsme ve sprchách, stále
používáme koupel v jednom la-
voru, pivo se nepije bez sušené
ryby, turecké záchody jsou nena-
hraditelné a vodkou se zapíjí vše.

Další den ráno opět balíme
lana, vaky, kopací nářadí a vy-

rážíme k Bohumínské propasti.

Tentokráte posíleni o dva nové

kamarády - Němce Jonase a U-

krajince Viktora. Jak se k nám

dostali? Tak to je zajímavá his-

torie. Jonasovi je 16 let a žije na 
Ukrajině jeden a půl roku. Je
jedním z padesátky německých
mladistvých, kteří se v Němec-
ku dostali do sporu se záko-
nem. Drogy, brutalita, zbraně.
Mezi Ukrajinou a Německem
byl podepsán projekt o převý-

chově těchto mladíků. Všichni
z nich dostali na vybranou: vě-
zení, psychiatrická léčba nebo
pětiletý pobyt na Ukrajině. Ti,
kteří si vybrali Ukrajinu, dosta-
li svého instruktora-vychovate-
le, a tím byl právě Viktor, stoki-
lový bohatýr, který nám brzy
prokázal, co dokážou jeho svaly.
Tady na Ukrajině jsou najednou
ve zcela jiném světě. Viktor, kte-
rý nám řekl o sobě, že je psycho-
log, ale Saša to poopravil na po-
licistu, nám vysvětlil, že nemají
přístup k ničemu, čím byli ob-
klopeni v Německu a opravdu
se hodně mění. Bydlí ve měs-
tech samostatně jen se svými
»vychovateli«, kteří s nimi žijí 
a po týdnu se střídají. Tady na
Čatyr Dagu je Jonas ještě se dvě-
ma kamarády, kteří mají samo-
zřejmě své vychovatele, aby změ-
nili městské prostředí za přírodu.

(pokračování příště)
Nad ústím Bohumínské propasti vyrostla koza s kladkou na vytahování
vaků s kameny. Foto: Josef Wagner

ze zápisníku Josefa Wagnera

V Oku číslo 14, které vyšlo na konci
července, jsme vás informovali o vyřeše-
ných námětech a připomínkách, které
zazněly na červnových setkáních vedení
města s občany. Současně jsme slíbili, že
postupně zveřejníme informace o dal-
ších požadavcích, jejichž osud nebyl 
v červenci znám. Svůj slib proto plníme.

Daroval pozemek, 
město tam opraví silnici

Soukromý pozemek Jiřího Rusoně, který
slouží v ulici XY ve Vrbici jako příjezdová
cesta k pěti domům, se dočká opravy. Tu
požadovali tamní lidé. Jeho vlastník jej da-
roval městu a díky jeho vstřícnosti tak mů-
že město zařadit opravu do plánu oprav ko-
munikací na příští rok. Bezúplatný převod
schválili zastupitelé v průběhu září. 

V Záblatí a Pudlově budou
skříňky pro úmrtní oznámení

Speciální vývěsní skříňky pro zveřejňová-
ní úmrtních oznámení nechá radnice na
přání občanů nainstalovat v září do Záblatí
a Pudlova. Skříňku lidé najdou v Záblatí 
u restaurace Partyzán a Pudlově na kapli.
Námět vzešel z červnového setkání vedení
města s občany. »Byl to zajímavý podnět, 
a proto jsme zjiš�ovali také u občanů ostatních
městských částí prostřednictvím předsedů pro
městské části, zda nemají o instalaci těchto 
speciálních skříněk zájem. Ne všude měli o tyto

vývěsní skříňky zájem, a tak je nainstalujeme
zatím do Záblatí a Pudlova. Pokud se však ně-
která městská část dodatečně rozhodne, že chce
skříňku pro zveřejňování úmrtních oznámení,
nebude problém ji nechat vyrobit a namonto-
vat,« sdělil vedoucí organizačního odboru
Lumír Macura.

V Šunychlu nechce policie
povolit snížení rychlosti

V Šunychlu občané navrhovali snížení
rychlosti na 30 kilometrů za hodinu ve
směru od Nové Vsi k restauraci U Chlebika.

(Dokončení na str. 13)

Vrbická palírna má nový kabát
Město nechalo u příležitosti 780. výročí

od první písemné zmínky o Vrbici opravit
zdejší palírnu, která se nachází v městském
domě. Dům dostal nová okna a fasádu. Ná-
klady na jeho opravu přišly město na 645
tisíc korun. Na snímcích Lucie Balcarové
nahoře budova s novou fasádou, vpravo
stav před opravou. (balu)
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Virtuální prohlídky - a Bohumín je jako na dlani

Kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata)
Příroda kolem nás - rovnokřídlí Bohumína (49)

Kobylka křídlatá je učebnicovým pří-
kladem teplomilného druhu, který vel-
mi rychle reagoval na současné klima-
tické změny. Koncem minulého století
se u nás vyskytovala pouze v nížinách
jižní Moravy, ale během posledního de-
setiletí se rozšířila na severní Moravu 
a do Slezska. V současné době je v na-
šem regionu běžná.

Tato štíhlá a dlouze okřídlená kobylka se
na první pohled liší od našich ostatních
druhů tím, že její křídla vyčnívají za tuhý-
mi krytkami. Základní barva je světle zele-
ná s drobnými červenohnědými skvrnka-
mi. Hlava, štít a nohy jsou často hnědočer-

vené. Křídla má čirá, pouze část přesahují-
cí krytky je zelená. Obývá lesostepi, parky,
meze, zahrady a vegetaci podél cest. Zdr-
žuje se na vyšší bylinné vegetaci a keřích,
kde je díky svému zbarvení dokonale mas-
kována a svou přítomnost prozradí až rych-
lým odletem.

Jedná se o eurosibiřský druh, rozšířený
od Francie a Belgie po Japonsko. Tento
druh kobylky dobře létá a díky tomu se 
v současnosti intenzivně šíří i v Čechách.
V Beskydech žije do nadmořské výšky 600
metrů, ale jednotlivé exempláře zalétávají
i nad 1 000 metrů. V Bohumíně se objevila
před několika lety a te� se hojně vyskytuje
ve všech městských částech. Osídlila zde

především okraje listnatých lesů či neko-
sené louky a různé neudržované plochy.
Občas se objeví i v centru města, jednou
jsem ji pozoroval u vlakového nádraží na
náměstí Adama Mickiewicze.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Na webových stránkách Bo-
humína www.mesto-bohumin.cz
v sekci Zpravodajství je v sou-
časné době k vidění téměř 90
virtuálních prohlídek. »Jsou na-
vzájem propojené a návštěvník tak
může v dané lokalitě virtuálně za-
vítat i do několika míst najednou.
Jednotlivá zdokumentovaná místa
jsme na webu rozdělili do podkate-
gorií. Stačí si jen vybrat a pomocí
myši danou virtuální fotografii při-
bližovat, oddalovat nebo otáčet 
o 360 stupňů,« říká Jiří Rozsypal,

informatik naší radnice, který
virtuální prohlídky koordinuje.
V seznamu virtuálních prohlí-
dek na stránkách města nechy-
bí lokace daného místa v mapě,
související fotografie, případně
články nebo detaily firem. 

Prohlídky najdete také na
stránkách www.virtualtravel.cz,
což je největší web s virtuální-
mi návštěvami budov i veřej-
ných prostranství. Bohumín ve
světě virtuálních návštěv zastu-
puje například náměstí T. G.

Masaryka, aquacentrum, zimní
stadion, nemocnice, kino, kni-
hovna, pěší zóna na třídě Dr. E.
Beneše, pěchotní srub MO-S5,
kostely, Hobbypark nebo dálnice
D 47 a mnohé další. »Mezi netra-
diční pohledy patří virtuální pro-
hlídka kruhové křižovatky u Billy,
prostranství nasnímané z věže kos-
tela Božského Srdce Páně v No-
vém Bohumíně nebo z Penzionu
ve věži, kdy jsme museli s fotoapa-
rátem do velké výšky a focení bylo
hodně adrenalinové,« říká Tomáš
Bartůsek, ze společnosti Pano-
ramas, která prohlídky vytváří. 

Databáze virtuálních prohlí-
dek je průběžně doplňována 
a jejich autoři se nechávají in-
spirovat i náměty od občanů.
Jako jedno z prvních měst navíc

Bohumín spolupracuje s komerč-
ními subjekty a na internetu je
tak k vidění i zázemí místních fi-
rem. Zájemci z řad komerčních
firem získají podrobnosti na
adrese webmaster@mubo.cz
nebo na telefonu 596 092 202. 

Virtuální prohlídky nabízejí
širokou škálu možností. Jejich
autoři například v současné do-
bě připravují fotografování
centra města a okolí aquacent-
ra z třicetimetrové  plošiny ha-
sičského auta. 

Počítačové prohlídky bohu-
mínských zákoutí vznikají od
roku 2007. Letos se jich poda-
řilo pořídit hned několik desí-
tek a město je plně uhradilo ze
získaných dotací. 

Lukáš KANIA

Náměstí, ulice, zákoutí, radnice, školy, kulturní zařízení 
i podnikatelská zázemí. Takto pestrá je nabídka virtuálních
prohlídek, které v minulých týdnech vznikaly v různých čás-
tech Bohumína. Místa, nasnímaná speciální technikou, si mů-
žete prohlédnout na internetu. Z pohodlí domova tak můžete
mít Bohumín jako na dlani.
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Strážníci vyměnili uniformy za fotbalové dresy

krátce

Odložili uniformy a vý-
stroj, služební auta nechali
zaparkovaná v garážích. Tak
vypadalo čtvrteční dopoled-
ne části bohumínských stráž-
níků, kteří namísto stejno-
krojů oblékli fotbalový dres 
a vyrazili na trávník v areálu
Na Faji. Turnaj strážníků
měst Hodonín, Trnava a Bo-
humín hostila místní měst-
ská policie už podruhé. 

Při neformálním sportov-
ním klání se strážníci mění 
v dravé fotbalové hráče. V Bo-
humíně turnaj zakončil mara-
tón, kdy obdobná klání pravi-
delně pořádají Hodonín i slo-
venská Trnava. »Turnaj je mezi
našimi sportovně naladěnými
strážníky velmi oblíbený. Mísí se
při něm zdravá rivalita týmů, roz-
víjí partnerská spolupráce měst-
ských policií a navazují nová přá-
telství a poznávají noví kamará-

di. Chlapi si fotbal užívají a pře-
stože se hraje v uvozovkách jen 
o pohár, jdou do toho naplno,« ří-
ká ředitel městské policie Ka-
rel Vach. 

Bohumínští muži zákona, 
s podporou kamarádů a kolegů
v týmu, se představili hned 

v prvním utkání, ve kterém se
jim ale nedařilo. Hodonín je
porazil 4:1. Druhý zápas se nesl
opět ve znamení výhry Hodo-
nína, když po remíze 3:3 zvítě-
zil nad Trnavou 5:3 na penal-
ty. Poslední utkání patřilo opět
domácím. Se slovenskou Tr-

navou Bohumín remizoval 2:2
a rozhodnout proto musely o-
pět penalty. Trnava v nich zví-
tězila poměrem 5:4. 

V konečném pořadu stanul
na prvním místě Hodonín.
Druhá skončila Trnava a místo
třetí obsadil tým Městské poli-
cie Bohumín. »První zápas nám
nevyšel, v tom druhém jsme se ale
perfektně rozehráli a na hřišti to
bylo znát. Výborně jsme si zahrá-
li, a tak nás ani nemrzelo, že jsme
obsadili až třetí pozici. Atmosféra
byla skvělá jak na hřišti, tak po-
sléze při přátelském posezení. Už
te� se těšíme na další ročník,«
uvedl za náš tým strážník Li-
bor Sebera. 

Bohumínští strážníci se do
turnaje, který má kořeny v Ho-
doníně, zapojují od loňského
roku. Sportovní spolupráci
rozvinuli díky kolegům, kteří
se věnují prevenci kriminality. 

Lukáš KANIA

Foto: Lucie Balcarová

Letní sezóna, která trvala na zimním stadió-
nu pět měsíců, se setkala u milovníků brusle-
ní s velkým ohlasem. Na podzim i v zimě lidé
chodí bruslit ještě častěji. Organizátoři se pro-
to rozhodli přidat lidem den bruslení navíc.

»Přidali jsme navíc jeden den 
v týdnu, a to středu. O víkendu si
totiž přišlo zabruslit někdy až dvě stě
lidí, a to pak pro všechny nezbývalo na ledu moc mís-
ta. Navíc někteří lidé o víkendu jezdí třeba na hory, 
a tak si myslím, že budou rádi, když si zabruslí i bě-
hem pracovního týdne,« vysvětlil vedoucí zimního
stadionu Petr Lakomý. Ve středu se tedy bude
bruslit vždy od 17.20 do 18.50 hodin. 

Víkendové bruslení zůstává stejné, bruslit se
bude vždy v sobotu a neděli od 14 do 15.40 ho-
din. »Bruslaři se mohou na stadionu posilnit občer-
stvením z bufetu, k jízdě jim bude hrát hudba a také

si mohou nechat nabrousit brusle,« popsal servis
pro návštěvníky Lakomý. »Náctiletí« a příznivci
bruslení v tanečním rytmu se zase mohou těšit
na známé a oblíbené diskotéky na ledě. Budou
začínat každou sobotu od 17.45 do 19.15 hodin. 

Další novinkou je připravova-
ná škola bruslení. Do ní se mo-
hou přihlásit malí předškoláci 

i děti školou povinné. Školička začíná od října,
vždy v úterý a čtvrtek od tří hodin odpoledne.
Rodiče za osm lekcí zaplatí 400 korun. »Chtěli
jsme vyjít vstříc třeba rodičům, kteří sami bruslit 
neumí, nebo nemají čas. Instruktoři děti naučí zá-
kladní prvky a cviky, které jsou k bruslení potře-
ba,«dodal Petr Lakomý. 

Více informací naleznete na pokladně zimní-
ho stadionu a našich internetových stránkách
www.bospor.info. (mia)

Přij�te bruslit na zimák, v sobotu začínáme!

novinky

HC Bohumín
odstartoval 
novou sezónu

Hokejistům HC Bohumín
začala nová sezóna v neděli
13. září.

Ten den poprvé po letní pře-
stávce vyjeli na led žáci 3. a 4.
třídy. V prvním utkání nastou-
pili v rámci ligy mladších žáků
proti Třinci, který je porazil
9:3. Utkání se hrálo v Třinci. 

Prvnímu zápasu předcháze-
la letní příprava. »Na novou se-
zónu se hokejisté připravovali
prakticky po celé prázdniny. Nej-
prve se trénovali v hale a tělocvič-
ně takzvaně na sucho a od začát-
ku srpna pak hokejisté vyjeli na
led, za kterým dojížděli do zim-
ních hal v Orlové a Karviné,«
popsal letní přípravu spolu-
pracovník HC Bohumín Ma-
rek Sobaniec. 

V letošní sezóně se klub HC
Bohumín zapojí do soutěží žá-
ků 3. a 4. tříd, do minihokeje
žáků 2. třídy a první zápasy 
v novém ročníku hokejových
soutěží co nevidět rozehrají ta-
ké starší dorostenci a muži.

(luk)

Starobohumínské
čtyřhry podvanácté

Přízni osmadvaceti hráčů 
z Bohumína i okolí se těšil v
září letošní, v pořadí již 12.
ročník starobohumínských te-
nisových čtyřher. Memoriál Ja-
na Kudlíka, pořádaný na po-
čest jednoho ze zakládajících
členů tenisového klubu ve Sta-
rém Bohumíně, nepřekazilo

ani počáteční nepříznivé poča-
sí. Sítem »pavouka« se do finá-
le dostali Petr Kika st. a Josef
Czyž st., kteří nastoupili proti
dvojici Jan Zdařil a Luboš Laci-
na. Duo Kika a Czyž zvítězilo
6:3 a 7:6. Souboj o třetí místo
vyhrála dvojice Petr a Marek
Děnglovi. Účastníci na medai-
lových pozicích si odnesli po-
háry. Čtyřhry zakončily na kur-
tech ve Starém Bohumíně le-
tošní sezónu. Tenisový život se
sem opět vrátí v květnu. (luk)

Velká cena se blíží
Oddíl atletiky připravuje tra-

diční 6. ročník soutěže Velké
ceny Bohumína. Ta se uskuteč-
ní v běhu na 60 metrů, 300 
a 1 000 metrů ve středu 14. říj-
na na atletickém ovále při Zá-
kladní škole na ulici Čs. armá-
dy. Propozice i plakáty budou
dodány na jednotlivé školy a ta-
ké nejbližším tělovýchovným
jednotám. Časový pořad najdete
i v příštím čísle Oka. (mia)
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krátce

(Dokončení ze str. 10)
Snížení rychlosti na 30 km/
hod. ale nechce zatím povolit
Dopravní inspektorát Policie
České republiky. »Lidé právem
poukazují na nebezpečné situace,
které vznikají kvůli zvýšenému
dopravnímu ruchu na Opletalově
ulici na křižovatce U Chlebika.
Přesto policie se snížením rych-
losti nesouhlasí. Je to tím, že u-
místění zákazové značky posuzu-
je podle toho, zda na daném úse-
ku dochází k většímu počtu do-
pravních nehod. A tato část ko-
munikace není podle jejich statis-
tik místem se zvýšeným počtem
nehod. My s jejich stanoviskem
nesouhlasíme, a proto budeme 
s policií o omezení rychlosti v této
lokalitě ještě jednat,« řekl ve-
doucí odboru dopravy Pavel
Vavrečka.

Nízký tlak vody se 
v Záblatí neprokázal

V Záblatí si lidé stěžovali na
nízký tlak vody v lokalitě ulic
Anenská, Stará, Rovná, So-
kolská a Rychvaldská. Na zá-
kladě této připomínky proved-
la společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostra-
va, a.s. v této lokalitě potřebná
měření, ta však nízký tlak vody
neprokázala. »Z naměřených
hodnot vyplynulo, že hydrodyna-
mický přetlak neklesá pod hranici
0,15 MPa (1,5 baru), kterou sta-
novuje vyhláška pro zástavbu ro-
dinných domů do dvou nadzem-
ních podlaží. Naměřené hodnoty
se pohybovaly v rozmezí 2,62 ba-
ru - 3,84 baru,« uvedl vedoucí
stavebního odboru Libor Ra-
diňák. (balu)

Řešíme náměty 
z městských částí

Foto: Jan Olbort

Bobeš slaví. Více než dvacet tisíc dospělých
s dětmi prošlo jeho prostory za deset let exi-
stence centra pro rodiče s dětmi. 

»V těchto dnech je to právě deset
let, kdy Bobeš v září 1999 poprvé
otevřel své prostory veřejnosti.
Mnohé maminky zde strávily svou první a posléze 
i druhou a možná i třetí mateřskou dovolenou,« řek-
la koordinátorka projektu Petra Kalichová s tím,
že rodiny zde nalezly nové přátele a jejich rato-
lesti v Bobši našly svůj první dětský kolektiv.

Z původně spoře vybavené herničky se Bobeš
rozvinul na profesionálně vybavené zařízení,
které nabízí zázemí rodinám prakticky od naro-
zení dítěte. Zpočátku amatérské a nahodile za-

řazované doplňující aktivity dnes zastupuje celá
škála kurzů a kroužků specializovaných podle
věkových kategorií dětí, vedených odbornými

lektory. Z původní »kavárničky«
pro maminky se z Bobše stal vý-
znamný partner projektů s me-

zinárodní finanční podporou, partner komunit-
ního plánu města. 

»Bobeš byl v Bohumíně a okolí průkopníkem po-
čátků dětského plavání, cvičení pro miminka, mo-
derní komplexní přípravy k porodu a rodičovství,
znakové řeči pro batolátka, poradenství psychomoto-
rického vývoje a řady dalších činností,« doplnila
Petra Kalichová a dodala, že Bobeš chce i nadále
být »Ostrůvkem pohody a přátelství«.

Lucie BALCAROVÁ

Desetiletý Bobeš je ostrůvkem přátelství

výročí

Čtrnáctiletý Martin Perutka
skončil v běhu na 150 metrů
na 9. místě s osobním rekor-
dem 18,07 sekundy. V běhu na
300 metrů postoupil z rozbě-
hů do finále, kde obsadil pěk-
né 5. místo s časem 38,41 se-

kundy, což je rovněž jeho o-
sobní rekord. »Tím se nomino-
val do družstva starších žáků ČR
do mezistátního utkání se Sloven-
skem. To se uskuteční v Dubnici
nad Váhom v září,« řekl předseda
atletického klubu Bohumín

Zdeněk Veselý. Perutka bude
startovat také ve štafetě na
3x300 metrů. 

Méně se již na mistrovství
ČR dařilo patnáctileté Micha-
ele Válkové. Ale také pro ni
byla účast na tomto atletickém
klání velkým úspěchem a zku-
šeností. Ve vrhu koulí obsadila
13. místo a v hodu kladivem
12. místo. (mia)

Na Mistrovství ČR bodoval Martin Perutka
V Olomouci se o víkendu 12. a 13. září uskutečnilo Mistrov-

ství České republiky staršího žactva jednotlivců v atletice, na
které se nominovali dva členové Atletického klubu Bohumín.

Prestižní seriál MTB
skončil

V rámci oslav dnů města
Rydultow byl posledním závo-
dem ukončen polsko-český se-
riál »GP MTB Euroregionu
Silesia 2009«. Byl sestaven 
z deseti závodů, z nich se jich
polovina jela na našem území.
Dvakrát v Bohumíně a Orlové
a jedenkrát v Karviné. Tradič-
ními účastníky byli i letos bi-
keři SK Šafrata Bohumín. »Le-

tošní ročník pro nás zdaleka ne-
byl tak úspěšný jako ty předchozí,
přesto o nás bylo při závěrečném
vyhlášení výsledků na zaplněném
stadionu slyšet. Všech pět závodů
na polském území se jelo v dešti,
na mnohdy hlubokém bahně, a to
není pro nás nijak oblíbený terén,«
uvedl Rostislav Šafrata.

Vítězství v seriálu vybojova-
la v mladších žákyních naděj-
ná cyklistka Anetka Pilchov-
ská a na stupně vítězů vystou-
pil i mastr Jan Baier s druhým
místem. (mia)

HC Bohumín hledá
nováčky 

Staň se hokejistou. S touto
výzvou přichází klub HC Bo-
humín ke všem dětem, kterým
je hra na bruslích sympatická.
Nábor mladých hokejistů bu-
de probíhat každé pondělí 
a každý čtvrtek od 28. září 
v hale zimního stadionu v Bo-
humíně v době od 16.30 do
17.30 hodin.  »Nejvhodnější ob-
dobí pro začátek s hokejem je
zhruba od čtyř do osmi let, ale ne-

jsou výjimkou i úspěšní hokejisté,
kteří začínali v deseti nebo dva-
nácti letech. Mládežnická zá-
kladna je pro kluby jednou z prio-
rit, proto i my přicházíme se zají-
mavými podmínkami. Nováčci 
u nás mají například tréninky
zdarma a neplatí žádné příspěv-
ky,« říká za HC Bohumín Mar-
tin Palán. Začátečníci potře-
bují brusle, hokejku, rukavice
a přilbu. Tréninky budou pro-
bíhat dvakrát týdně pod vede-
ním zkušeného trenéra. Více
na www.hcbohumin.cz. (luk)



14 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 7  /  2 0 0 9

Parlamentní volby letos už asi nebudou

V médiích
se různě spe-
kuluje o dů-
vodech toho-
to rozhodnutí

a hlavně jsou hledáni viníci. ODS viní
z krize ČSSD - způsobila ji prý vyslo-
vením nedůvěry vládě a vyvoláním
jejího pádu na jaře letošního roku. Ta-
ké ostatní strany obviňují ČSSD, kte-
rá prakticky přes víkend změnila svůj
postoj k rozpuštění sněmovny. Při-
tom ČSSD se rozhodla naprosto legi-
timně nevyužít nového ústavního zá-
kona přijatého 11. září 2009. A to po
důkladném právním rozboru zákona
ústavními experty a poté, co se dva
poslanci (Melčák a Raninec) nechali
slyšet, že znovu napadnou zkrácení
volebního období a že volby budou
znovu Ústavním soudem zrušeny. Ta-
to varianta, tedy zneplatnění rozpuš-
tění sněmovny, a to v lepším přípa-
dě, v tom horším dokonce anulování

již proběhlých voleb, je pro ČSSD ne-
přijatelná. To riziko nemůže žádná od-
povědná politická strana připustit.

Česká republika te� potřebuje sta-
bilní vládu víc než
kdy jindy a vláda
Jana Fischera tu-
to odpovědnost musí převzít. Musí-
me schválit státní rozpočet. A k to-
mu potřebujeme fungující Poslanec-
kou sněmovnu. Musíme se snažit za-
chovat alespoň zbytky důvěry obča-
nů ve fungující stát, v jeho instituce 
i představitele.

Pokusím se připomenout pár fak-
tů, která zpochybňují tvrzení, že krizi
zavinila ČSSD vyslovením nedůvěry
vládě, a že se sociální demokraté bo-
jí neúspěchu v předčasných volbách.
Problémy Topolánkovy vlády začaly
hned po volbách v roce 2006, kdy
byl ve sněmovně poměr hlasů 100 ke
100, takže v podstatě patová situa-
ce. Korupcí a vydíráním ODS postup-

ně získala na svou stranu tzv. přeběh-
líky (Melčák, Pohanka, Snítilý, Wolf)
a začala prosazovat své představy 
v ekonomice, daních a zdravotnictví
silovou metodou, bez diskuse s opo-
zicí. Arogance Topolánka a jeho mi-
nistrů narůstala a ČSSD jako opozice
pouze využívala svého legitimního
práva vyslovit vládě nedůvěru. Až pá-
tý pokus na jaře letošního roku byl
úspěšný. Hlavně proto, že vláda ztra-

tila důvěru někte-
rých vlastních po-
slanců i z tzv. koa-

lice. ČSSD navrhovala dohodu, a to
jak před začátkem předsednictví ČR
Radě EU, tak po ztrátě důvěry Topo-
lánkovy vlády. Dohodu, která by u-
možnila dokončit předsednictví a vy-
psat předčasné volby. To byl plán B, to
bylo řešení situace, které ovšem ODS
odmítla. Bylo to totiž řešení bez vlády
Ivana Langera a bez tzv. justiční mafie.  

Ke druhému tvrzení, o obavách 
z prohry ve volbách, mohu čtenářům
doložit fakta z aktuálních průzkumů
agentury STEM. Podle nich by soci-
ální demokracie v předčasných par-
lamentních volbách zvítězila. Podle
voličských preferencí by ČSSD zís-
kala 32,2% před ODS, které by dalo

svůj hlas 25,8% občanů. Na třetím
místě by se umístila TOP 09 s 10,4%,
těsně následována KSČM s 10,2%.
Do Poslanecké sněmovny by ještě
postoupila KDU-ČSL se ziskem 6,2%,
ale Strana zelených už by se do sně-
movny nedostala.

Tyto optimistické průzkumy však
převážila právní rizika - zpochybnění
voleb a nepodpoření rozpuštění Po-
slanecké sněmovny se všemi mož-
nými ekonomickými dopady na tento
stát a jeho občany. Hlavně neprojed-
nání a neschválení státního rozpo-
čtu, které by mělo dalekosáhlé ná-
sledky ve všech oblastech našeho ži-
vota. Domníváme se, že není možné,
aby naše země v době hospodářské
krize hospodařila s provizorním roz-
počtem.

Myslím si, že občané posoudí sou-
časnou situaci i postup jednotlivých
stran. Že vyhodnotí, které postoje
jsou dány zodpovědností a obavami
o osud této země, které jsou naopak
líbivým politickým kalkulem. Že z to-
ho vyvodí vlastní závěry a přijdou 
k volbám i v jiných pozdějších termí-
nech. 

Alfréd MICHALÍK, poslanec PČR

pol i t ika

píšete nám

Politická situace u nás v poslední době velmi
zhoustla. Před měsícem jsem vás v Oku vyzýval, 
abyste přišli k volbám. Po jednání Poslanecké sně-
movny z 15. září se moje výzva ukazuje jako před-
časná, protože sněmovna neprojednala, a tedy ani
nepřijala, usnesení o svém rozpuštění. 

»Důvodem personální změ-
ny ve Viadrusu je nová vize zá-
vodu a změna obchodní takti-
ky. Kromě výroby kotlů se po-
stupně stále více zaměříme na
další nové výrobky v oblasti te-
pelné techniky. Vít Procházka

je zkušený obchodník a vnese do Viadrusu určitě no-
vou energii,« říká generální ředitel bohumínské

společnosti Jan Marinov. Nová strategie se do-
týká i dceřinné firmy AZ FIN servis, kde jako
nový ředitel nastoupí Antonín Aerts. »Kromě
hlavní úlohy zajiš�ovat údržbu musí dceřiná firma
zvýšit objem zakázek v ocelových konstrukcích, elekt-
ro realizacích, zámečnické výroby a dalších služeb
včetně lakovny. Proto jsme posílili vedení AZ FIN 
servis o člověka s bohatou praxí v této oblasti,« dopl-
nil Marinov. (mia)

Ve společnosti ŽDB Group se měnili ředitelé
V nedávné době se v závodě Viadrus společnosti ŽDB Group a v dceřinné

společnosti AZ FIN servis vyměnili ředitelé. Viadrus nyní nově povede Vít
Procházka.

Švýcarsko okouzlilo
gymnazisty

Dva měsíce prázdnin jsou
prostě málo, a tak jsme si je
prodloužili společně s Matič-
ním gymnáziem Ostrava prázd-
niny o první zářijový týden. 

Plán cesty byl jasný. Švýcar-
sko - země přesných hodinek,
ostrých kapesních nožíků, stále
zelených pastvin a bezpečných
bank. Zaskočili jsme nejen do
známých měst plných pamá-
tek -  Bernu, Kostnice, Lutzer-
nu, lázní Interlaken a města
sýrů Gruyéres, ale také do čoko-
ládovny Cailler, do horského
sedla pod vrcholy Eiger, Mönch
a Jungfra a podívali jsme se 
i na dva vodopády - Rýnské 
a Trümmelbašské. Na zpáteční
cestě jsme stihli zajet i do lich-
tenštejnského hlavního města
Vaduzu a také do rakouského
Innsbrucku. Po pěti dnech 
v horských krajinách na nás
čekal Bohumín. Nezbývá se
těšit na další zájezd za hranice. 

Kateřina HRADILOVÁ

Zajímavé sportovně-společenské klání seniorů mohou zažít
všichni, kteří v sobotu 3. října zavítají do tělocvičny Základní
školy v ulici Čs. armády. Bohumínští senioři se taky utkají 
v tradičních Seniorských zábavně-sportovních hrách. 

»Pro soutěžící jsou připraveny disciplíny jako hod do basketbalového
koše, střelba na bránu nebo snášení vajec,« prozradila ze zábavného
programu koordinátorka her Anna Švancarová ze Senior klubu.
Jako speciální bonbonek zábavných her je připravena soutěž 
O nejchutnější moučník. Přihlášky do soutěže jsou k mání v Senior
klubu anebo v Centru sociálních služeb. »Upečené dobroty budeme
přijímat jen v den seniorských her, a to nejpozději do devíti hodin,« do-
dala Anna Švancarová. Akce začíná úderem deváté hodiny, vy-
hlášení výsledků proběhne ve 13 hodin. (mia)

Senioři budou znovu soutěžit Během pěti minut
přišel o všechno 

Na svou neopatrnost dopla-
til řidič ze Slovenska. V areálu
podniku ŽDB Group ponechal
na chvíli bez dozoru své náklad-
ní vozidlo. »Během pěti minut mu
neznámý pachatel stačil rozbít
boční okno a odcizit všechny do-
klady i finanční hotovost v eurech,
forintech, polských zlotých, lei 
a korunách,« sdělila mluvčí kar-
vinské policie Zlatuše Viačková.
Celková škoda se vyšplhala na
částku 33 tisíc korun. (mia)



15a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

Dluhy, lži a sliby - vítejte v Absurdistánu

z ČSSD, už dávno
mohly být poplatky
zrušeny.

Co chcete ještě 
do řádných voleb prosa-
zovat? 

Ve sněmovně rok le-
žel návrh zákona o sjed-
návání nájemného,
který by při předčas-
ných volbách »spadl

pod stůl«. Chci prosadit jeho doprojedná-
ní. Samozřejmě bych přivítala, kdyby byl
přijatý. Netýká se totiž pouze vztahu pro-
najímatel-nájemník a zastavení prudkého
růstu nájemného, ale také pravidel pro vy-
účtování služeb spojených s bydlením. 
A s tím se potýkají téměř všichni bez ohle-
du na formu vlastnictví bytu. Te� v září
jsem interpelovala ministra financí Eduar-
da Janotu k bytům bývalého OKD a do-
zvěděla jsem se, že na konci října by měl
být hotový audit, který má mimo jiné uká-
zat nakládání s prostředky vybranými 
z nájemného firmou RPG Byty. Této otáz-
ce se chci věnovat důsledně i v dalším ob-
dobí, protože postup současného vlastní-
ka vůči nájemníkům, bydlícím v bytech
bývalého OKD, vyvolává v Moravskoslez-
ském kraji neklid a nespokojenost. Určitě
nebudeme ve sněmovně jen »trpně« čekat
na červnové volby.  

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

Všechno jinak. Tato věta asi nejlépe vystihuje
dění kolem přípravy předčasných voleb, jejich
zrušení Ústavním soudem, hledání jiné cesty
ústavním zákonem a nakonec stav, kdy sně-
movna bude pracovat až do řádných voleb 
v červnu 2009. Jak jste tyto události prožívala? 

Chci zdůraznit, že KSČM nedělala žádné
veletoče a zachovala si i přes mediální tlak
svůj zásadní postoj. Z rozhodnutí Ústavní-
ho soudu jsme byli překvapení, protože
volby na počátku října byly pro chod země
vhodné. Nicméně jsme jeho usnesení re-
spektovali a snažili se zabránit rozvratu,
kdy by Ústavní soud zastavil i další způsob,
jak dospět tentokrát k listopadovým vol-
bám. Považuji za absurdní, aby politici dě-
lali zadarmo reklamu advokátovi Kalvodo-
vi, bývalému místopředsedovi vlády, který
se předtím proslavil hlavně tím, že se neo-
právněně pyšnil titulem doktora práv. Naše
návrhy změn Ústavy, kdy by byla trvale za-
kotvena možnost zkrátit volební období
sněmovny, však byly odmítnuty. Zdrželi

jsme se proto hlasování jak při přijímaní ú-
stavní novely, tak jsme nepodpořili pro-
gram schůze, na níž mělo být projednáno
rozpuštění poslanecké sněmovny. Te� po-
kládám za nejdůležitější, aby sněmovna
projednala návrh státního rozpočtu na příš-
tí rok, a to bez tvrdých opatření, která by
zasáhla skupiny obyvatel s nízkými a střed-
ními příjmy. Sněmovna se ovšem nezabý-
vala jen krizí po zrušení říjnových předčas-
ných voleb. Na programu měla mimo jiné 
i dvě novely zákona, které měly omezit, nebo
podle návrhu KSČM zcela zrušit, zdravot-
nické poplatky. Senát obě předlohy vrátil
sněmovně se svými pozměňovacími návr-
hy. Nejvíc mě zklamalo, že k přehlasování
Senátu (101 hlas) a tedy ke zrušení zdravot-
nických poplatků chyběly pouhé dva hlasy.
Mrzelo mě, že ČSSD a KSČM nepodpořil
někdo z poslanců KDU-ČSL. Ale je třeba
znovu připomenout, že nebýt přeběhlíků 

pol i t ika

Také dnes pokračujeme v rozhovoru z minulého čísla Oka s poslankyní parlamentu
ČR za KSČM Miladou Halíkovou, která žije a bydlí v Havířově.

Rozhovor s Miladou Halíkovou:
VŠECHNO JE JINAK

vzdálenější, ale čárymáry - 
a je tu změna ústavy a opět
hurá do předčasných vo-
leb! Ještě v pondělí 14. zá-
ří 2009 ČSSD tvrdila, že
předčasné volby v nejbliž-
ším možném termínu jsou
ve veřejném zájmu všech
občanů, ale další den ráno
je vše jinak - ve veřejném
zájmu prý je, aby ČSSD
nehlasovala pro rozpuštění

sněmovny a konání předčasných voleb ještě letos!
Tak se oranžoví s červenými dohodli, že pro jistotu
neschválí ani program schůze poslanecké sně-
movny, a bylo vymalováno. Poslanecké platy, kan-
celáře, telefony, notebooky, asistentky, bydlení 
v Praze - vše zachováno, joj, jak jsme skvělí!

Strašák deficitu státního rozpočtu na příští rok
ve výši 230 miliard korun, rozpočtového provizoria,
nutnosti podstatně drastičtějších škrtů v dalších
letech, trapná pozice vlády a našich diplomatů při
pokusech vysvětlit domácí kašpárkové divadlo 
v zahraničí, nulová pomoc pro podniky a občany 
v době krize - to vše je osazenstvu Lidového domu
patrně ukradené. A co městští zastupitelé za ČSSD
- poslanec Michalík a senátor Vícha - dále budou
oddaně prosazovat zájmy ČSSD/Paroubka, že?   

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

Zatímco zbytek světa přijímal opatření ke zmír-
nění následků hospodářské krize, stabilizaci veřej-
ných financí a podpoře zaměstnanosti, u nás se ře-
šilo, která strana navrhne kolik ministrů a jejich ná-
městků.

Je jisté, že vůdci ČSSD si neviděli ani na špičku
nosu, když prosadili svržení Topolánkovy vlády;
neměli žádný plán, co bude den poté - kdo bude
vládnout, jaká protikrizová opatření bude nutno 
učinit? Musela to být jistě velká oslava, když 
v ČSSD zapíjeli pád koaliční vlády - ale co kocovi-
na? 

Ostatní země EU musely hluboce litovat, že svě-
řily předsednictví EU nespolehlivé a neseriózní
České republice a oddechly si jen proto, že další
pokus bude mít ČR až za 14 let. Roky diplomatic-
kých příprav, obrovských finančních nákladů a bu-
dování prestiže ČR se jedním hlasováním hodily
pod stůl jen proto, že Paroubek neunesl, že to není
on, kdo jedná v čele EU se světovými politiky. A na
domácí scéně? Protikrizová opatření žádná, refor-
ma veřejných financí žádná, podpora ekonomiky
taky žádná. Hlavně že ČSSD dosáhla svého vítěz-
ství - jenže Česká republika těžce prohrává.

Několik měsíců jsme sledovali, jak se vrcholní
politici trapně dohadují o sestavení nové úřednic-
ké vlády - s úkolem na nic nesahat, dokud se neu-
skuteční předčasné volby a nevznikne nová, politi-
ky sestavená vláda. Paroubek za obrovských 
finančních nákladů spustil předvolební kampaň 
oranžových a všemožně tlačil na co nejdřívější ko-
nání předčasných voleb. Nezklamal ani ve své ob-
líbené disciplíně »slíbím cokoliv« - třinácté důcho-
dy a valorizace, zrušení zdravotnických poplatků,
zabránění návratu komunismu (ale co návrat ko-
munistů?), štědré sociální dávky pro všechny, vyš-
ší daně pro úspěšné lidi, levnější státní správa,
snížení nezaměstnanosti, zvýšení mezd, více poli-
cistů, více peněz do školství, vědy, zdravotnictví,
šrotovné, boj s krizí - to vše z jakýchsi imaginár-
ních peněz, v době, kdy státní dluh roste každou
vteřinu o 6 342 korun a kdy jen na úrocích by stát
měl v příštích letech platit 80 miliard korun! 

Po lekci od Ústavního soudu je Paroubkovo 
sladké houpání v premiérském křesle poněkud

pol i t ika

Tak máme za sebou další mezinárodní ostudu, upatlanou v pokusné dílně zvané Lidový dům. Poté,
co vůdci ČSSD, kteří na jaře nebyli schopni rozdýchat nesporné mezinárodní úspěchy ČR, předseda-
jící celé EU v době ekonomické a energetické krize (vzpomeňme na zastavené dodávky ruského ply-
nu), plni závisti, ješitnosti a škodolibosti na pátý pokus svrhli Topolánkovu vládu, jsme ztratili něko-
lik měsíců šaškováním o sestavení nové vlády a termínu předčasných voleb. 
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Tak jak z tvých očí 
zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět 

do konce života.

Dne 24. září 2009 

by oslavil 

55. narozeniny 

pan Petr KLÍMA.

�
S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka Zdeňka, 

syn a dcera s rodinami. 

krátce

Vzpomínky - úmrtí

Odešla jsi, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích 

žiješ stále dál.

Dne 25. září 2009

vzpomeneme 

nedožité 

80. narozeniny 

paní Marie HUWEROVÉ. 

�
S láskou a úctou vzpomíná 

syn Rudolf s rodinou.

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

Dne 21. září 

jsme vzpomněli 

3. smutné 

výročí úmrtí 

pana Rudolfa USZKA. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Anna, 

snacha Irena a vnuci s rodinami.

Miloval svou rodinu,
chtěl ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musel odejít. 

Dne 22. září 2009 

by se dožil 90 let 

pan Bruno
FOLTERA. 

Zároveň 16. října 2009 vzpomeneme 

17. výročí jeho úmrtí. 

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery

Dagmar a Jarmila s rodinami.

Marta Maršová, * 1967, Bohumín

Vanda Grzegorzková, * 1922, Bohumín

Jan Jech, * 1949, Bohumín

Anna Žáková,* 1924, Bohumín

Vlastimil Daneš, * 1955, Bohumín-Pudlov

Vanda Bendová, * 1924, Bohumín-Skřečoň

Libuše Wolná, * 1931, Bohumín

Antonín Szostok, * 1954, Bohumín

Růžena Kaniová, * 1934, Bohumín

Naposledy 
jsme se rozloučili

Hudební vzdělání 
pro batolata

Hudební kurz pro děti již od čtyř měsíců

rozbíhá od podzimu centrum pro rodiče 

s dětmi Bobeš. »Začínáme se světově uzná-
vaným výukovým systémem Hudební školy
Yamaha. Přijde-li dítě v raném věku do inten-
zivního styku s hudbou, přijme ji přirozeně ja-
ko svůj druhý jazyk,« řekla řekla koordiná-

torka projektu Petra Kalichová. Zdůrazni-

la, že se rodiče mohou zúčastnit první 

ukázkové hodiny zdarma. Podrobnější in-

formace k projektu poskytne lektorka

Lenka na telefonu 605 965 271 nebo na 

e-mailu herna@bobescentrum.cz. Počet

přijímaných dětí je omezen. (balu)

Prohlédněte si soudní síně
Jedinečnou možnost nahlédnout do

soudních síní v Karviné budou mít lidé 

v sobotu 24. října. Den otevřených dveří

Okresního soudu v Karviné proběhne 

u příležitosti oslav Evropského dne civil-

ního soudnictví. Prohlídku soudními pro-

story můžete podniknout od 9 do 15 ho-

din. (balu)

Čas plyne, ale vzpomínka 
v srdci zůstává.
Dne 25. září 

vzpomínáme 6. smutné

výročí úmrtí 

naší milované

paní Emilie
GRYMOVÉ 

a 3. října vzpomeneme jejích 

nedožitých 91 let. 

Vzpomínají a nikdy nezapomenou 

dcera Vlasta s Edou, vnuk Martin 

s Martinou, vnučka Marcela s Lumírem 

a pravnuci Davidek a Radimek. 

Miloval svou rodinu,
chtěl ještě žít, 

přišla nemoc zlá 
a musel odejít.

Dne 2. října 2009 

to bude už 10 let, 

kdy nás 

navždy opustil

pan Miroslav PŘIBYL. 

�
S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka Jana, dcera Marcela 

a vnoučata Honza a Andrea.

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

nikdy nezapomene.

Dne 28. září 2009

vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí

manžela, tatínka, 

dědečka, bratrance a kamaráda 

pana Lea DLUHÉHO. 

�
Stále vzpomíná manželka Jana 

a synové s rodinami.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene, 

kdo miloval, 
nezapomene.

Dne 2. října 2009

vzpomeneme 

6. smutné výročí, 

kdy nás opustila 

paní Šárka KOLKOVÁ,
roz. KALIKOVÁ ze Skřečoně. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Nejbližší rodina.

Tvůj hlas se ztratil, 
tvůj úsměv vítr vzal, 
nám v srdcích bolest 

a slzy zanechal

Dne 28. září 2009

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

pana Mariána
RÚBERA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Urszula, dcera Zuzana, 

syn Tomáš, vnučka Adélka 

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

● Prodám RD v Dolní Lu-
tyni se zahradou a hosp. bu-
dovou v blízkosti autobus. za-
stávky. V příz. 4 pokoje, ku-
chyň. kout, koupelna, v patře 
1 pokoj, balkón. Ihned volný.
✆ 739 141 649, 723 658 804.
Jsem přímý majitel, REA-
LITKY NEVOLAT!

inzerce

dopisy čtenářů

● Prodám RD v Dolní 
Lutyni, soc. zařízení, topení
plyn + tuhá. Cena dohodou.
✆ 605 500 163.

● Prodám RD 2+1 ve Skře-
čoni se zahradou a loukou na
klidném místě. Cena 1 090 000
Kč. ✆ 603 195 560.

● Pronajmu byt 1+0, Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 2+0 na ul.
Mírová. Info na ✆ 775 314 402.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-

Blahopřání - jubilea
Dne 28. září 2009

se dožívá 

významného 

životního jubilea -

80 let naše milovaná

maminka, babička 

a prababička 

paní Libuše BARTEČKOVÁ. 

Všechno nejlepší do dalších let, 

hodně zdraví, lásky a pohody 

přejí vnučka Kateřinka, 

pravnučka Klaudinka, 

dcera Marcela a Ivo.

Poděkování za péči lékařů
Děkuji doktorce Blance Kuchtíčkové 

z diabetologické poradny za razantní, ale
korektní vyřízení mého pobytu v lázních
Luhačovice, neurologovi Borisi Milberge-
rovi za důkladné, ale jemné vyšetření, 
a obvodním lékařkám Marii a Libuši Tra-
chové za vstřícný přístup k vyřízení tohoto
pobytu. Zároveň děkuji kolektivu Centra
rehabilitační péče v Alešově ulici, jmeno-
vitě Evě Šalbutové, Pavle Foltinkové 
a Pavlu Fusovi za rehabilitaci. 

Žofie MASNÁ

Poděkování gynekologickému
oddělení

Ráda bych poděkovala primáři Pavlu
Holubovi z oddělení gynekologie Bohu-
mínské městské nemocnice za příkladný
přístup a výborně zvládnutou operaci. Ta-
ké chci poděkovat za péči a citlivý přístup
sestrám na tomto oddělení, které byly 
ochotné a milé, a díky tomu nebyl můj po-
byt v nemocnici od 31. srpna do 6. září
traumatizujícím zážitkem. Kéž by tako-
vých oddělení, kde se člověk necítí ztra-
cen, ale téměř jako doma, bylo více. 

Drahoslava VÁCLAVKOVÁ

Poděkování všem z domova
důchodců a Domova Jistoty

Děkujeme celému vedení domova dů-
chodců a Domovu Jistoty, všem sestřič-
kám, personálu i všem spolubydlícím za
dlouhodobou péči o mou sestru Helenu
Rojovou. Děkujeme také za účast na 
pohřbu a květinové dary. Karel ROJ

berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Prodám vykrmené krůty
po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

● 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.

● Zahájen podzimní pro-
dej okrasných dřevin v za-
hradnictví Zupaz za Lidlem 

v parku P. Bezruče. Otevřeno
PO - PÁ: 8 - 16, SO: 8 - 13. 
✆ 596 013 463, 739 872 774.

● Podnikání: www.vydelek-
zdomu.cz.

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

● Hubnutí: www.zdrave-
hubnout.cz.

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. ✆ 777 728 597 581.

Své ANO 
si řekly tyto páry 
Martina Divišová a Michal Štěpánek, 
oba z Bohumína;

Radka Kišová a Jiří Kaleta, 
oba z Bohumína;

Kateřina Litomerická a Jiří Foltyn, 
oba z Dětmarovic;

Veronika Lukovicsová z Orlové 
a Roland Mókuš ze slovenského Šamorína;

Kateřina Mikšíková a Kamil Rapko, 
oba z Bohumína. (mat)

Noví občánci našeho města
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni malí Bohumíňáčci:
Anna Adámková ● Dominik Gábor ● Barbora Handlová ● Karolína Hodulová ● Tereza

Jeziorská ● Tobias Jordan ● Jiří Kuldánek ● Tereza Marcaliková ● Daniel Matuška ● Nela
Mihoková ● Jessica Mirgová ● Amálie Musilová ● Andreas Olszowski ● Tadeáš Olszowski
● Šimon Sebastián Petříček ● Nela Polláková ● Roman Pavel Prokš ● Klára Schodly ●

Veronika Siudová ● Kristýna Ubrová ● Kamil Uszko ● Viktorie Vojtíková ● Šimon 
Tobiáš Zlotý. Matrikářky

Michal Nesvadba, televizní kamarád
všech dětí, míří do Bohumína. V sobo-
tu 26. září se představí v sále kina K3 
s pořadem »Michalova brnkačka«. Před-
stavení plné zábavy, poučení i potěšení
začíná v 15.30 hodin. 

»Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hu-
dební nástroj, potřebuje struny. Když mu je
nepůjčí bendžo, harfa ani basa, rozhodne se,
že si poradí sám. Přeci vymýšlet ›světové‹ vy-
nálezy to je pro Michala brnkačka. Děti se sa-
my přesvědčí, že stejně tak i složit z not písnič-

ku, bude pro něj nakonec hračka,« říká Niko-
la Hofmanová z pořádající agentury Pra-
gokoncert. 

V představení se objeví velké množství
rekvizit a inovací z Michalovy lepicí pásky.
Děti však Michala vždycky překvapí, a tak
všechny nápady a vynálezy chytré hlavičky
brzy odhalí. »Společně tak zažijeme legraci,
zasoutěžíme si i zazpíváme. Už se moc těším,«
vzkázal dětem Michal Nesvadba.

Vstupenky v hodnotě 145 korun zakou-
píte v pokladně kina K3. 

Lukáš KANIA

Nesvadba v pořadu Michalova brnkačka

ORGANIZÁTOŘI, PIŠTE OKU!
Pořádáte zajímavou výstavu, koncert,

sportovní utkání či společenské setkání?
Pak neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vaši
akci v naší rubrice zveřejníme. Volejte na
596 092 282 nebo pište oko@mubo.cz. (red)

Uzávěrka inzerce do Společenské kroniky 
pro OKO č. 18, které vyjde 8. října, je 30. 9.
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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...
Přechod z jiné pojiš�ovny a změny v pojištění ZDARMA! 
Kontakt: 604 730 472 - jan.fojtu@fixum.cz

Sjedná pouze Váš makléř

Jan Fojtů z Bohumína.

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

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

Ceny inzerce v OKU (s DPH)
■ 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

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 .

PEDIKÚRA, MANIKÚRA 
A NEHTOVÁ MODELÁŽ

➟➟  PEDIKÚRA − 200 Kč ➟➟  GELOVÉ NEHTY − od 450 Kč
➟➟  DOPLNĚNÍ − od 280 Kč ➟➟  P−SHINE, DEPILACE a jiné

Tel: 776 001 535, 1. máje 117, Bohumín−Skřečoň
(vpravo pod skřečoňským mostem ve směru na Dolní Lutyni)

MASÁŽE V AQUACENTRU
Jaromír Hrbáč, objednávky

na tel. 603 802 030.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 24.  zář í  do 8.  ř í jna

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.
■ 26. 9. v 15.30 hodin. MICHALOVA BRNKAČKA
ANEB KDYŽ SE MICHAL DOBŘE NALADÍ. Mi-
chal Nesvadba, televizní kamarád všech dětí, míří
do Bohumína. Vstupné 145 Kč. Kino K3. 
■ 29. 9.- 23. 10. - 30 let VÝZKUMŮ ORCUSU NA
KRYMU. Výstava fotografií z jeskyní Kavkazu 
a výsledků třiceti let práce bohumínských speleo-
logů v této oblasti světa. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 1. října v 17 hodin. Foyer kina K3.
■ 30. 9. v 19.30 hodin. VRAŽDA SEXEM. Kome-
die hry Joana Shirleye o tom, že největší přednos-
tí některých mužů je jejich žena. Hrají: Pavel Tráv-
níček, Václav Mareš, Uršula Kluková, Kateřina
Kornová a další. Vstupné 280 Kč, 250 Kč, 230 Kč 
a 200 Kč (v předprodeji sleva 30 Kč). Kino K3. 

KNIHOVNA K3 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.
■ 24. 9. v 15 hodin. LETEM SVĚTEM. Výtvarná
dílnička malých cestovatelů a jejich prázdnino-
vých výletů. Oddělení pro děti.
■ 28. 9. v 17 hodin. DĚLEJTE HEZČÍ FOTKY DO
SVÝCH ALB. Kurz digitální fotografie ve 12 lek-
cích. Kurz bude probíhat každé pondělí. Kurzovné
250 Kč. Studovna.
■ 1. 10. -  30. 10. PO KOLEJÍCH. Svět lokomotiv,
vagónů, výhybek a nádraží očima fotografů Želpa-
ge. Chodba v 1. patře.   
■ 5. 10. - 16. 10. DVOJ-TÝDEN KNIHOVNY

5. - 10. 10. KNIHOVNA S BRATRY ČAPKOVÝMI
5. 10. od 13 hodin. POJĎME SI HRÁT NA
DETEKTIVY. Vstup zdarma. Dětské oddělení.
6. 10. od 13 hodin. POJĎME SI HRÁT NA
VĚDCE. Vstup zdarma. Dětské oddělení. 
7. 10. od 13 hodin. POJĎME SI HRÁT NA
MALÍŘE. Vstup zdarma. Dětské oddělení. 
8. 10. v 17 hodin. Č.A.P.E.K. Beseda Andrey 
Kochové o Čapkovi a jeho díle, jak ho zná jen
málokdo. Vstupné 20 Kč. Studovna. 
9. 10. od 17 hodin. POHÁDKOVÉ NOCOVÁNÍ 
V KNIHOVNĚ. Soutěže, pohádky. Vstup zdar-
ma. Dětské oddělení. 
10. 10. od 9 do 17 hodin. DNY ZDRAVÍ. Knihov-
na v rámci Dvoj-týdne knihovny zaúřaduje v ki-
ně. Na návštěvníky čeká výstava knih o zdraví,
ale také měření tuku, cholesterolu, tlaku, cukru
v krvi, hmotnosti i individuální poradenství 
o výživě.  Vstup zdarma. Foyer kina K3.
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11. 10. od 10 hodin. DOKTORSKÁ POHÁDKA.
Představení na motivy jedné z nejhezčích pohá-
dek Karla Čapka v podání divadélka »Smíšek«.
Vstupné 50 Kč. Kino K3.
12. 10. od 13 hodin. JACÍ JSOU ROBOTI.
Vstup zdarma. Dětské oddělení. 
13. 10. od 13 hodin. POJĎME SI HRÁT NA
SPISOVATELE. Vstup zdarma. Dětské oddělení.
14. 10. v 17 hodin. ČEŠTINÁŘSKÉ ŠPEKY. Zá-
bavná beseda Andrey Kochové o nástrahách
rodného jazyka. Vstupné 20 Kč. Studovna. 
15. 10. v 17 hodin. PETR BEZRUČ NARUBY.
Autorské čtení poezie Standy Filipa s hudebním
doprovodem Jardy Holeše. Vstupné 20 Kč. 
Studovna. 
16. 10. od 13 hodin. O PEJSKOVI A KOČIČCE 
A DORTU I SPRAVOVÁNÍ KALHOT. Vstup
zdarma. Dětské oddělení. 
17. 10. od 14 hodin. POKUS O GUINESSŮV
REKORD - NEJVÍCE LIDÍ S PLYŠÁKEM NA
NÁMĚSTÍ. Náměstí T. G. Masaryka.

KINO K3 BOHUMÍN 

Pokud není uvedeno jinak, 
začíná představení v 19 hodin.

■ 24. - 25. 9. PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY. Česko-
italské drama z roku 2009. Vstupné 60 Kč.
■ 26. - 27. 9. VEŘEJNÍ NEPŘÁTELÉ. Americké
krimi z roku 2009 s titulky. Vstuné 65 Kč.
■ 27. 9. v 10 hodin. MONSTRA VERSUS VE-
TŘELCI. Animovaný americký snímek z roku
2009. Promítání pro děti. Vstupné 50 Kč.
■ 1. - 2. 10. COCO CHANEL. Francouzský příběh 
z roku 2009. Vstupné 70 Kč.
■ 3. - 4. 10. WRESTLER. Americký sportovní pří-
běh z roku 2008. Vstupné 70 Kč.
■ 4. 10. v 10 hodin. TRANSFORMERS: POMSTA
PORAŽENÝCH. Americké dobrodružné sci-fi z ro-
ku 2009. Promítání pro děti. Vstupné 60 Kč.
■ 8. - 9. 10. ÚNOS VLAKU 1 2 3. Americko-brit-
ské krimi z roku 2009. Vstupné 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 25. 9. v 18 hodin. POVÍDÁNÍ SLEPÉHO TURIS-
TY ANEB CO JSEM VIDĚL V ČÍNĚ. Cestopisný
večer s Otou  Maňákem o jeho cestě Čínou.
■ 27. 9.  - 29. 10. OBRAZY DUŠE. Výstava obrazů
z festivalu Léto-kruhy 2009. Vernisáž  27. 9. v 16
hodin. Výstava otevřena: ÚT, ČT: 15 - 18 hodin. 
■ 2. 10. 15.30 - 18 hodin. SVĚTOVÝ MÍR - Živý
symbol nenásilí. Maryška zve k účasti na pocho-
du, který proběhne na Kuřím rynku v Ostravě. Cí-
lem pochodu je vytvořit povědomí o potřebě míru.
�Táňa Kaizarová, ☎ 605 964 152. 
■ 3. 10. 12 - 15 hodin. SETKÁNÍ NA LYSÉ. Podpo-
ra Světového pochodu za mír. Pro zájemce o trasu
z Visalají vypravuje Maryška z Bohumína autobus,
vyjíždí v 8 hodin. Odjezd zpět v 17 hodin. Cena 95
Kč.  Přihlášky: Táňa Kaizarová, ☎ 605 964 152.

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.

■ 29. 9. v 17 hodin. Přednáška MODERNÍ METO-
DY TLUMENÍ BOLESTI U PORODU. Po ní násle-
duje cvičení pro těhotné  (zdarma). Bobeš.
■ 29. 9. v 18 hodin. ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Informační schůzka. Slůně.
■ 30. 9. v 9 hodin. NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNI-
ČEK. Pouze na telefonickou objednávku. Bobeš.
■ 30. 9. v 9.30 hodin. OTISKY RUČIČEK A NOŽI-
ČEK DO HLÍNY. Pouze na telefonickou objednáv-
ku. Slůně. 
■ 5. 10. v 10 hodin. ZAHÁJENÍ TVŮRČÍ DÍLNIČ-
KY RODIČŮ S DĚTMI. Slůně.
■ 6. 10. od 8.30 hodin. MINIŠKOLIČKA PRO
DĚTI; od 15.30 hodin. CVIČENÍ KOJENCŮ; v 18
hodin. ANGLIČTINA PRO MÁMY. Slůně.
■ 7. 10. od 9.30 hodin. CVIČENÍ RODIČŮ 
S DĚTMI. Tělocvična DDM.
■ 7. 10. od 15 hodin. ANGLIČTINA PRO DĚTI.
Slůně.
■ 8. 10. od 10 hodin. ČTENÁŘSKÝ KLUB
MAMINEK S DĚTMI. Dětské oddělení knihovny.
■ 8. 10. od 15.30 hodin. TANEČKY PRO NE-
POSEDNÉ DĚTIČKY OD 3,5 LET. Slůně.

SPORT

■ 24. 9. v 16.30 hodin. FOTBAL: FK Bohumín -
Internacionál Petrovice. Starší přípravka, skupi-
na A, podzimní část. Travnaté  hřiště za parkem.
■ PRAVIDELNÁ CVIČENÍ v tělocvičně ZŠ na tří-
dě Dr. E. Beneše:

PONDĚLKY: od 14 do 15 hodin AEROBIK PRO
DĚTI - mladší žáci; od 15 do 16 hodin AEROBIK
PRO DĚTI - starší žáci; od 19 do 20 hodin PILATES.

STŘEDY: od 16 do 17 hodin AEROBIK PRO DĚTI
- mladší žáci; od 17 do 18 hodin AEROBIK PRO
DĚTI - starší žáci; od 18 do 19 hodin DANCE
AEROBIK, STEP AEROBIK - pokročilí; od 19 do 20
hodin BODY FORM - ČINKY, GUMY, STEPY
■ AEROBIC - vždy v neděli od 16 hodin . Sál soko-
lovny v Záblatí.

AQUACENTRUM

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

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
sobota, neděle, svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
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Prožili noc plnou filmů v knihovně
Filmy se skandinávskou tématikou sledovalo celou noc z pátku 18. na sobotu 19. září 

v knihovně K3 dvacet lidí. Konal se tam totiž non-stop filmový maratón Skandinávská
noc. »Jsem rád, že jsme touto netradiční akcí oslovili převážně studenty vysokých škol, kteří filmy
sledovali ze židliček anebo vleže zabaleni do spacáků. Podařilo se tak vytvořit kulturní akci s velmi
příjemnou atmosférou,« řekl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar. Promítaly se hned tři filmy -
švédský snímek Darling, finský Joki a islandský film Astrópie - změň pravidla hry. Filmo-
vé snímky poskytl Skandinávský dům, který byl partnerem celé akce. (balu)

Stoleté varhany se představily o pouti 

Letním kinem zněla
dechovka

Tradiční Festival dechových hudeb pro-
běhl druhou zářijovou sobotu v letním ki-
ně. Na pódiu se postupně představil De-
chový orchestr ŽDB Group a. s., Dechový
orchestr Aze�anka z Havířova a Dechová
hudby Hasičanka z Horní Suché. Nechy-
běla ani závěrečná společná skladba. Le-
tošní, v pořadí již třetí ročník, obohatili or-
ganizátoři z K3 Bohumín o vystoupení
Folklorního souboru Morava z Ostravy.
Škoda jen, že na výborně připravenou akci
nedorazilo více posluchačů. (balu) Foto: Karel Balcar

Foto: Karel Balcar

Hlavní roli při odpustovém koncertu ve
Starém Bohumíně měl nedávno oprave-
ný, sto let starý, královský nástroj - varha-
ny. Jejich tóny zazněly v neděli 13. září
chrámem jak při dopolední mši, tak odpo-
ledne, kdy zde občanského sdružení Přátel
bohumínské historie uspořádalo varhanní
koncert. »Desítky lidí si ve farním kostel Na-
rození Panny Marie vychutnaly tóny varhan,
na které hrál Miloslav Šimek, varhaník ve far-
ním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Praze
- Modřanech a ve františkánském kostele Pan-
ny Marie Sněžné v Praze. Společně s ním vy-
stoupil Jakub Koś, sólista chlapeckého sboru
katedrály svatého Víta, svatého Václava 
a svatého Vojtěcha v Praze,« uvedl předseda
pořádajícího sdružení Jan František Teis-
ter. Starobohumínské varhany se o pouti
představily opět v plné síle. O prázdni-

nách proběhla jejich generální oprava za
250 tisíc korun, na kterou město přispělo
100 tisíci korunami. (luk)

Hasičky z Kopytova
bodovaly

První zářijová sobota patřila v Bohumí-
ně-Kopytově požárnímu sportu. Dvanáct
družstev hasičů a hasičkek se mezi sebou
utkalo v požárním útoku. »Bojovaly týmy
z Havířova, Rychvaldu, Doubravy, Orlové-
Poruby, Dolní Lutyně-střed, Dolní Lutyně-
Neradu, ale také polských Gorzyc a domácího
Kopytova a Šunychlu. Závodníci museli roz-
kulovat hadice stejně jako při ostrém zásahu.
Pro soutěž je to sice netradiční způsob, ale je
více hasičský. Kromě nás jej při požárních
soutěžích používají na Karvinsku v soutěžích
dobrovolných hasičů ještě v Dětmarovicích,«
řekl starosta sboru dobrovolných hasičů 
v Kopytově Michal Mlynkec. V kategorii
žen se z prvního místa radovalo domácí
družstvo z Kopytova (na snímku Michala
Mlynkece), druhou příčku vybojovaly ha-
sičky Havířova a třetí patřila Rychvaldu.
V kategorii mužů obhájilo prvenství již
potřetí družstvo z Doubravy. Druzí byli
hasiči z Dolní Lutyně-Neradu a třetí místo
připadlo na dobrovolné hasiče z Bohumí-
na-Šunychlu. Domácímu Kopytovu ale
nepřálo štěstí, při pokusu o požární útok
se jim totiž roztrhla hadice. Požární soutěž
tak udělala definitivní tečku za náročným
maratonem oslav 85. výročí činnosti hasi-
čů v Bohumíně-Kopytově. (balu)

Foto: Rudolf Faja


