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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO 
vyjde 22. října,

uzávěrka 14.10.

Miliontá návštěvnice aquacentra
Miliontého návštěvníka při-

vítali v pátek 25. září v našem
aquacentru. Stala se jím 58le-
tá Jarmila Koutná z Karviné-
Mizerova, která si v 16.53 ho-
din přišla do bazénu zaplavat
se svou dcerou Renatou a vnuč-
kou Barborkou.

Radovala se z bezplatné roční
vstupenky na bazén, ročních bez-
platných vstupů na veškeré spor-
tovní aktivity v zimním stadio-
nu a také z večeře pro dva v res-
tauraci Maják v městském Pen-
zionu ve věži.

»Vůbec jsem netušila, že jsem se
stala miliontou návštěvnicí. Mám 
z toho ohromnou radost, v životě
jsem nic nevyhrála, takže te� na
bazén do Bohumína budu s vnuč-

kou jezdit častěji. Jezdíme sem dva-
krát do měsíce, tak to te� zinten-
zivníme. Výhru oslavíme v restau-
raci,« řekla s úsměvem Jarmila
Koutná.

Aquacentrum, otevřené v ro-
ce 2005, se i přes krizi těší vyšší
návštěvnosti než vloni, kdy pro-
šlo jeho turnikety od ledna do
srpna 161 974 lidí. Letos bylo za
stejné období návštěvníků už
165 411. »Denně navštěvuje bazén
téměř 700 lidí. O víkendech se za-
řízení těší ještě větší pozornosti 
a počet návštěvníků se šplhá i přes
tisícovku denně. Měsíčně do bazé-
nu zavítá kolem patnácti tisíc lidí,«
uvedl vedoucí aquacentra Jaro-
mír Voráč.

Lucie BALCAROVÁ
Š�astná »milionářka« Jarmila
Koutná. Foto: Lucie Balcarová

Na zrod knihy si připili její autor Jiří Šuhaj, koordinátor vydání Lumír Macura, Hugo Pazdziora z Moravskoslezské
Oderské plavby, starosta Petr Vícha a starosta Krzyżanowic Leonard Fulneczek (zleva). Foto: Pavla Konečná

Více než stovka českých a polských vodáků
nejen z Bohumína a blízkého okolí, ale také
Opavy či Brna zakončila sezónu na řece Odře 
v Bohumíně.

Symbolickému uzamykání řeky dřevěným klí-
čem předcházel na břehu Odry za starým hranič-
ním mostem ve Starém Bohumíně křest nové

dvojjazyčné knihy Hraniční meandry Odry, věno-
vané právě nejkrásnějšímu hraničnímu úseku Od-
ry. A že šlo o vodácký křest, dokazovala tekutina,
kterou se křtilo - rum. Na zrod nové knihy si připi-
li její autor Jiří Šuhaj, starosta Bohumína Petr Ví-
cha a starosta Krzyżanowic Leonard Fulneczek. 

(Dokončení na str. 10)
Atletická Velká 
cena Bohumína

Atletický klub Bohu-
mín připravil tradiční
soutěž Velkou cenu Bo-
humína. Její šestý roč-
ník odstartuje 14. října
na atletickém ovále při
Základní škole na ulici
Čs. armády. Soutěž se
uskuteční v běhu na 60
metrů, 300 a 1 000 met-
rů. Bližší podrobnosti
najdete na str. 14 v člán-
ku pod titulkem Atle-
tickou sezónu ukončí
Velká cena Bohumína.
Na téže stránce najdete
i časový rozpis závodu.

(red)
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Příští rok se ve 22 domech vymění okna

Velké opravy městských domů v roce 2010 

Městské domy v Masarykově ulici se už nových oken a fasády dočkaly. Foto: Lucie Balcarová

ANKETA: Vkládá Bohumín dost  peněz do oprav domů?

ULICE Č. P. OPRAVA

Čs. armády 148, 176 a 200 výměna oken, zateplení štítů

Čs. armády 1053 výměna oken

Jateční 149,15 výměna oken

Nerudova 1158 oprava výtahů

Palackého 760 - 761 výměna oken, oprava atiky, přepojení na čistírnu odpadních vod

Štefánikova 280 - 281 výměna oken, gen. oprava elektro v bytech a spol. prostorech

Štefánikova 905 - 907 výměna oken

Štefánikova 924 - 926 výměna oken, generální oprava elektro, oprava střechy

Šunychelská 951 - 956 výměna oken, oprava dveří, schodů, schránek, domofonů

tř. Dr. E. Beneše 766 výměna oken, oprava fasády, přepojení na čistírnu odpadních vod

Nájemníci městských bytů
chtějí nejčastěji vyměnit sta-
rá okna za nová. Hned ve
dvaadvaceti městských do-
mech se právě tato výměna 
v příštím roce uskuteční. Mi-
mo to budou v některých
domácnostech řemeslníci o-
pravovat elektrorozvody, dve-
ře a schránky nebo výtahy.

Naši radní už mají jasno. Ta-
ké v příštím roce se budou 
v Bohumíně opravovat měst-
ské domy. Peníze na opravy
schválili na jednom ze svých
zasedání a plán oprav pro rok
2010 jich zahrnuje více než
dvě desítky. Přitom dvě rekon-
strukce paneláků budou gene-
rální. »Lidé chtějí nejčastěji vy-
měnit stará okna za plastová.
Proto se opravy více méně budou
v příštím roce zaměřovat právě
na ně,« potvrdil vedoucí oddě-
lení budov majetkového odbo-
ru Stanislav Svrčina. Výměny
oken se tedy dočkají nájemníci
domů s číslem 951 až 956 v Šu-
nychelské ulici, ve Štefánikově
ulici to budou domy s číslem
905 až 907, další dva domy
číslo 760 a 761 v Palackého 
ulici. Okna se vymění také 
v číslech 148, 176, 200 a 1053
v ulici Čs. armády, 766 na tří-
dě Dr. E. Beneše, 149 a 152 
v Jateční ulici. Rovněž se bu-
dou měnit okna v domech 
s číslem 924 až 926 a 280 
a 281 ve Štefánikově ulici. 
»U těchto dvou jmenovaných do-
mů ve Štefánikově ulici navíc
proběhne velká stavební akce.
Generálku čeká oprava elektro-
instalace v bytech i společných
prostorech,« uvedl Svrčina. 
V domě s číslem 1158 v Neru-

dově ulici opraví řemeslníci
oba výtahy. Příští rok se pak
dočkají nájemníci celkové re-
konstrukce v jednom z nejstar-
ších věžových domů v Novém

Bohumíně. »Radní schválili cel-
kovou rekonstrukci domů s čísly
popisnými 1015 a 1016 v Mírové
ulici za 23 milionů korun. Část
financí na opravu získáme z pro-

gramu Integrovaného plánu roz-
voje města,« objasnil Svrčina.
Celková suma za plánované 
opravy domů pro příští rok je
22, 8 milionů korun. (mia)

■ Emílie KEMPNÁ, 65 let:
»Já nejsem rodačka 

z Bohumína, ale můžu
říct, že v Novém Bohu-
míně se opravuje hodně,
to jde vidět. Horší je to
už třeba ve Starém Bo-
humíně. Tam je hodně
budov, které přímo volají
po opravě, tam by mělo
jít více peněz.« 

■ Stanislav FUCHSA, 61 let:
»Bydlím na náměstí

ve Starém Bohumíně 
a celý dům máme hezky
opravený i s plastovými
okny. Bydlí se tam fajn
a nic nám nechybí.
Občas nás ve vchodu
trochu zlobí výtah, ale 
s tím se počítá, to jsou
jen malé drobnosti.« 

■ Marie STRZONDALOVÁ, 28 let:
»Myslím si, že se

město snaží domy opra-
vovat. V našem domě
máme už plastová okna
a hodně ušetříme za
teplo. I fasádu máme
zateplenou. Te� nás
čeká už jen oprava ply-
nového potrubí. S byd-
lením jsem spokojená.« 
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I Byt v Jateční ulici 865,
2+1, číslo bytu 10, kat. I., 4.

nadzemní podlaží. Celková
plocha 51,77 m2, pro výpočet
nájemného 50,61 m2. Prohlíd-
ka bytu 15. října od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 19. říj-
na v 16.00 hodin.

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

kat. I., 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 31,20 m2, pro
výpočet nájemného 28,88 m2.
Prohlídka bytu 15. října od
8.30 do 9 hodin. Opakovaná
licitace 19. října v 16.15 hodin.

I Byt v Okružní ulici 1087,
2+0, číslo bytu 101, kat. I.,

2. nadzemní podlaží. Celková
plocha 53,53 m2, pro výpočet
nájemného 49,99 m2. Prohlíd-
ka bytu 9. října od 10.30 do 11
hodin. Licitace proběhne 19.
října v 16.30 hodin.

I Byt v ulici Čs. armády
1052, 3+1, číslo bytu 16,

kat. I., 4. nadzemní podlaží.
Celková plocha 60,67 m2, pro
výpočet nájemného 59,33 m2.
Prohlídka bytu 13. října od 8
do 8.30 hodin. Licitace se 
uskuteční 19. října v 16.45 ho-
din.

I Byt v ulici Louny 171, 3+1,
číslo bytu 3, kat. I., 2. nad-

zemní podlaží. Celková plocha

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. O byty
se mohou ucházet lidé, kteří v Bohumíně mají nejméně pět
let trvalé bydliště nebo zde nepřetržitě jeden rok pracují. Čty-
ři licitace jsou opakované. Opakovaných licitací se mohou zú-
častnit občané Evropské unie starší 18-ti let s trvalým poby-
tem na celém území ČR. Podrobné informace naleznete na
www.mesto-bohumin, sekce Radnice, kategorie Licitace by-
tů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
113,80 m2, pro výpočet nájem-
ného 102,70 m2. Prohlídka by-
tu 20. října od 9 do 9.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 21. října v 16 hodin. 

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

kat. I., 10. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,70 m2, pro
výpočet nájemného 28,13 m2.
Prohlídka bytu 15. října od 8
do 8.30 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 21. října v 16.15
hodin.

I Byt v Tovární ulici 426,
1+0, číslo bytu 43, kat. I., 9.

nadzemní podlaží. Celková
plocha 34,10 m2, pro výpočet
nájemného 33,58 m2. Prohlíd-
ka bytu 20. října od 9.30 do 10
hodin. Opakovaná licitace se
koná 21. října v 16.30 hodin.

I Byt v Čáslavské ulici 205,
3+1, číslo bytu 11, kat. I., 4.

nadzemní podlaží. Celková
plocha 57,20 m2, pro výpočet
nájemného 56,10 m2. Prohlíd-
ka bytu 22. října od 8 do 8.30

hodin. Licitace je naplánová-
na na 26. října v 16 hodin. 

I Byt v Masarykově ulici
287, 2+1, číslo bytu 6, kat.

II., 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 63,00 m2, pro vý-
počet nájemného 56,35 m2.
Prohlídka bytu 22. října od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 26. října v 16.15 hodin.

I Byt v Jateční ulici 183,
2+1, číslo bytu 5, kat. I., 3.

nadzemní podlaží. Celková
plocha 68,24 m2, pro výpočet
nájemného 62,74 m2. Prohlíd-
ka bytu 22. října od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 26. říj-
na v 16.30 hodin. 

I Byt v Alešově ulici 1070,
1+0, číslo bytu 7, kat. I., 2.

nadzemní podlaží. Celková
plocha 30,72 m2, pro výpočet
nájemného 28,59 m2. Prohlíd-
ka bytu 22. října od 8.30 do 9
hodin. Licitace se koná 26. říj-
na v 16.45 hodin. 

Bližší informace získáte na
majetkovém odboru, číslo te-
lefonu 596 092 199. (vach)

Pronajměte si prostory v novém Domě služeb
Město nabízí k pronáj-

mu sedm volných neby-
tových prostor v oprave-
ném Domě služeb na ná-
městí Budoucnosti v No-
vém Bohumíně, šesti z nich
se přitom dotkla rekon-
strukce. Proměnou pro-
šly tři stávající plochy 
a další tři přibyly rekon-
strukcí skladů a přístav-
bou. 

Podnikatelé tak mohou
své aktivity rozvinout také
v zadní části objektu, která
byla prosklena a upravena
k podnikatelskému využití.
Nejmenší nebytový pro-
stor má přes 8 metrů čtve-
rečních, největší naopak
téměř 280 metrů. 

Volné plochy se nachá-
zejí jak v přízemí, tak v 1.
patře. Prostory spadají do
cenové zóny A a nájemce
za ně zaplatí čisté nájemné
1200 korun za metr čtve-

reční ročně. Licitace jed-
notlivých ploch proběh-
nou v pondělí 19. října od
13.30 do 16.30 hodin 
v radniční budově B v míst-
nosti B 107. Detaily vám
přinášíme v přehledné ta-
bulce dole. Podrobnosti
najdete také na interneto-
vých stránkách města. 

(balu)

PROSTOR PLOCHA VCHOD TERMÍN LICITACE

přízemí, nový, trafika 8,11 m2 z náměstí 19. října, 13.30 hodin

přízemí, bývalá prodejna 113,41 m2 z náměstí 19. října, 14.00 hodin

přízemí, bývalý butik 61,29 m2 z náměstí 19. října, 14.30 hodin

přízemí, bývalý sklad 35,94 m2 z Čáslavské ulice 19. října, 15.00 hodin

přízemí, bývalý sklad 53,03 m2 z Čáslavské ulice 19. října, 15.30 hodin

1. patro 27,05 m2 z náměstí 19. října, 16.00 hodin

1. patro 33,88 m2 z náměstí 19. října, 16.30 hodin

Termíny licitací na pronájem nebytových prostor v Domě služeb

l ic i tace

Foto: Lucie Balcarová



■ Věra PALKOVÁ, náměstkyně hejtmana pro školství, 
tělovýchovu a sport 

… řekla k vyhlášení výsledků ankety:
Vyhodnocení nejlepších středoškoláků 

v kraji jsme zorganizovali již poosmé a slouží
k motivaci škol. Chceme, aby školy nenecha-
ly zapadnout žádný talent, ale rozvíjely jejich
nadání a chu� na sobě pracovat. Tito mladí
lidé, kteří bývají nabití energií, kreativitou 
a pozitivním přístupem k životu, bývají pří-
kladem pro ostatní i chloubou škol a plně si
zaslouží naše ocenění.
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Tomáš Ullmann mezi třicítkou nejlepších
středoškoláků kraje

Tomáš Ullmann přebírá ocenění z rukou hejtmana Jaroslava Palase 
a jeho náměstkyně Věry Palkové. Foto: Nina Vozňáková

■ Miroslav BIALOŇ, ředitel Gymnázia Františka Živného 
… řekl k ocenění Tomáše Ullmanna:

Tomáš Ullmann patří k našim nejlepším
současným studentům. Dosahuje mimořád-
ných výsledků jak v oblasti studia, tak mimo-
školních aktivit a obojího si samozřejmě ce-
níme. Jsme potěšeni, že naše gymnázium
mělo mezi třicítkou oceněných opět svého
zástupce, podobně jako v minulých letech.
Spokojený a úspěšný student je vizitkou ško-
ly a těší nás, že v Bohumíně se nám tuto vizi
dlouhodobě daří plnit.

Na počátku bylo 180 tisíc středoškoláků z celého regionu,
ze kterých ve finále vzešla třicítka nejlepších. Úspěšné stu-
denty už poosmé ohodnotil Moravskoslezský kraj. Ocenění si
z rukou hejtmana Jaroslava Palase a jeho náměstkyně pro
školství, tělovýchovu a sport Věry Palkové převzal také osm-
náctiletý Tomáš Ullmann z Bohumína, student zdejšího Gym-
názia Františka Živného. 

Tomáši, máš představu, čím 
ses mezi TOP 30 probojoval?

Ocenění jsem získal za škol-
ní i mimoškolní aktivity v loň-
ském školním roce. Zejména
za úspěchy v oblasti zeměpis-
ných vědomostních soutěží,
kterých se rád účastním. Vede-
ní školy mohlo navrhnout jed-
noho kandidáta na ocenění 
a určitě to nebylo jednoduché.
Návrh pak posuzovali na kraji
a jak už víte, nakonec jsem se
ocitl mezi oceněnými.

Zmínil ses, že ocenění sis 
vysloužil zejména zeměpisem. 
O jaké soutěže šlo? 

Přiznám se, že už od dětství
je jedním z mých největších
koníčků cestování. Rád pozná-
vám nová místa a než se je roz-
hodnu osobně navštívit, vy-

hledávám si k nim fakta i mé-
ně známé zajímavosti. Země-
pis mě baví jak ve vyučovacích
hodinách, tak mimo ně a k ú-
časti v soutěžích tak byl jen
krůček. V loňském školním
roce jsem se zúčastnil okresní
zeměpisné olympiády i celo-
státních soutěží. Mým největ-
ším úspěchem bylo 2. místo 
v celostátní vědomostní soutě-
ži Dnešní svět v pohybu. 

Jaké odměny jste si z hejtmanství
odvezli?

Kromě tradičních květin
jsme obdrželi certifikáty, drob-
né dárky prezentující Morav-
skoslezský kraj, knižní poukáz-
ky a poukázky na nákup zboží
pro sport a volný čas. Zkrátka
věci, které můžeme prakticky
využít. 

Říkáš, že máš rád cestování. 
To se ale neobejde bez znalostí 
cizích jazyků ...

Cizí jazyky jsou hned po ze-
měpisu mým druhým nejoblí-
benějším předmětem ve škole.
Učím se angličtinu a němčinu
a musím uznat, že například
vloni, kdy jsem během prázd-
nin navštívil řadu evropských
měst, mi jejich znalost přišla
náramně vhod. 

Letos navštěvuješ čtvrtý ročník 
a v závěru školního roku tě čeká
maturita. Co bude dál?

Po dokončení gymnázia
bych se chtěl dál věnovat svým
největším zálibám, tedy cesto-
vání a cizím jazykům. Chtěl

bych se dostat na Vysokou
školu ekonomickou v Praze 
a studovat tam obor meziná-
rodní studia a diplomacie. 

Zapůsobila na tebe atmosféra 
při slavnostním přijetí? 

Určitě. Předávací ceremoni-
ál měl příjemnou atmosféru 
a cením si, že jsem se mohl
mezi třicítkou nejlepších stře-
doškoláků v kraji ocitnout. Na
druhou stranu člověk nesmí 
ustrnout, právě naopak. Za-
stávám názor, že každé oceně-
ní má být motorem k tomu, 
abychom se snažili dosáhnout
dalších úspěchů. 

Lukáš KANIA

O anketě...
- Moravskoslezský kraj letos v červnu oslovil 153 středních

škol, které mohly navrhnout jednoho svého nejlepšího žáka

- školy navrhly na ocenění 48 studentů, z nich vybrala 30
nejlepších komise schválená radou kraje

- kritériem pro hodnocení byl vynikající prospěch, úspěšná
reprezentace školy na soutěžích a přehlídkách v celostátním 
i mezinárodním měřítku, mimořádné výsledky alespoň na 
úrovni kraje v mimoškolních aktivitách - v umělecké a kul-
turní činnosti, ve sportu, v technických dovednostech, péči 
o přírodu a životní prostředí, nebo v jiných společensky pro-
spěšných činnostech ve školním roce (luk)
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Senioři, pozor 
na podvodníky!

Pod záminkou rekonstrukce
domu, výměny kuchyňské lin-
ky a vany, vylákal neznámý da-
reba od jednaosmdesátileté sta-
řenky deset tisíc korun. »Udá-
lost se stala v Havířově, nicméně
i z Bohumína máme hlášeny po-
dobné případy. Proto vyzýváme
všechny obyvatele Bohumína, aby
si na podobná individua dávali
dobrý pozor,« uvedla za karvin-
skou policii mluvčí Zlatuše Viač-
ková. Podvodníci totiž vypadají
na první pohled jako bezúhon-
ní občané. Mají slušné vystu-
pování a dobrou »vyřídilku«.

V ŽDB Group se těžce
poranil zaměstnanec

Záchranáři poskytovali ošet-
ření čtyřiapadesátiletému za-
městnanci ŽDB Group. Ten
spadl z několikametrové výšky
a utrpěl těžká poranění. »Když
záchranáři k muži přijeli, byl při
vědomí, avšak dezorientovaný a ne-
mluvil. Podle odhadu muž spadl
asi z pěti metrů a dopadl při tom
na hlavu. Utrpěl závažné pora-
nění hlavy a lékař na místě nevy-
loučil možné poranění mozku,«
popsal událost mluvčí záchra-
nářů Lukáš Humpl. Po ošetře-
ní muže transportovali do Fa-
kultní nemocnice v Ostravě.

Přišel na parkoviště 
a auto bylo fuč

O nový vůz za půl milionu
korun přišel sedmatřicetiletý
muž v Bohumíně. »Ráno zjistil,
že jeho parkovací místo je prázd-
né. Po autě značky VW Caddy
Life stříbrné metalízy jsme vyhlá-
sili pátrání,« uvedla za policisty
mluvčí Zlatuše Viačková. 

Bezdomovec 
si zajezdil na kole

Po Studentské ulici si v pod-
večer šlapal na neosvětleném
kole bezdomovec. Strážníci ho
pro jistotu zkontrolovali. »Zjis-
tili jsme, že muž kolo ukradl u bu-
dovy vlakového nádraží,« řekl za
bohumínské strážníky velitel
Karel Vach. (mia)

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

Maják městské
policie

Čím jste chtěl být, když jste byl malý kluk?
Od malička jsem chtěl být vojákem. Po zá-

kladce jsem chtěl nastoupit na vojenskou letec-
kou školu do Prešova, ale zdraví mi to nedovoli-
lo. Nastoupil jsem tedy na civilní střední a po
maturitě jsem šel na vojnu. Z vojny jsem se při-
hlásil k armádě, k protivzdušné obraně.

Proč zrovna k protivzdušné obraně? 
Letadla mě vždycky přitahovala. Začal jsem 

u armády ve Frýdku-Místku pracovat jako veli-
tel radiolokátoru. Měl jsem za úkol hlídat vzduš-
ný prostor nad Českou republikou čili sledovat
letadla, odkud letí a kam, v jaké výšce a jestli pro
naši zem nepředstavují nějaké nebezpečí. Tahle
práce mě hodně bavila a stala se vlastně pro mě 
i koníčkem.

Vaše dvaadvacetiletá kariéra 
v armádě začala v roce 1987. 
Po celou tu dobu jste sloužil v Česku, nebo jste byl
vyslán i za hranice?

Nesloužil jsem jen u nás. V roce 1995 jsem se
jako dobrovolník přihlásil na misi do zemí býva-
lé Jugoslávie. Vysláni jsme byli do oblasti Plit-
vických jezer. Tehdy to měla být mise mírová,
ale nakonec nám šlo celé čtyři dny o život. 
Ostřelovali nás ze všech stran.

Tato zkušenost vás jistě odradila od dalších 
»dobrodružství« v podobných akcích, že?

Ne, neodradila. Když jsem se vrátil z mise,
sloužil jsem v armádě až do letošního roku. Čty-
ři roky v Karviné a dva roky ve Frýdku-Místku.
Když se začala armáda redukovat, byl jsem pře-
velen k vojenské policii do Prostějova. Prošel
jsem výběrovkami a přijali mě ke zvláštnímu zá-
sahovému uskupení vojenské policie. Část této
jednotky byla vyslána v rámci humanitární po-
moci jako polní nemocnice do Iráku, konkrétně
provincie Basrah, kde jsme plnili úkoly pod ve-
dením britské Královské vojenské policie.

A jak jste v Iráku pomáhali, co jste tam dělal?
V Městě Basrah, v provincii Al Maisan, jsme

měli přesně vymezené úkoly. Byli jsme tam pod
britským velením a zajiš�ovali mimo jiné osobní
ochranu britským vysokým důstojníkům. Za
další čtyři měsíce jsem jel do Iráku zase. Tento-
krát jsme cvičili irácké policisty. Učili jsme na
policejní škole vysoké irácké důstojníky meziná-
rodní právo, střelbu a sebeobranu. 

Jak takové učení probíhalo, umíte arabsky?
Arabsky neumím, ale umím dobře anglicky.

Měli jsme však u sebe několik překladatelů.

Školení vlastně probíhalo
formou diskuze, kdy jsme
jim třeba vysvětlovali, proč
se má chodit do terénu ve dvou, jak zacházet 
s výbušninami. Oni nám pak kladli otázky k to-
mu, co je zajímalo. Arabové jsou hodně specific-
ký národ a kdysi u nich byl policista někdo.
Prostě člověk, který si ve skutečnosti dělal, co
chtěl. Například nemohli pochopit, že u výsle-
chu se v civilizovaném světě nepoužívá mučení.
Oni se klidně přiznali k tomu, že podezřelému
uštipovali kombinačkami jeden prst po druhém.

Jak se dál vyvíjela vaše kariéra u armády a proč jste
ji nakonec ukončil?

Před třemi lety jsem se vrátil zpět k práci, která
mě bavila nejvíce, a to k raketo-
vému systému a o rok později 
k hlídání vzdušného prostoru.

Během pracovního týdne a někdy i o víkendech
jsem najezdil do Staré Boleslavi stovky kilomet-
rů. Někdy to bylo po čtyřiadvacetihodinové smě-
ně hodně náročné. Začal jsem uvažovat o tom, že
práci změním. Hlavně kvůli rodině, abych s man-
želkou a dvěma syny mohl trávit více času.

A jak jste se dozvěděl o tom, že bohumínští strážníci
hledají posilu?

Slyšel jsem to v rádiu. Napsal jsem žádost a po
absolvování výběrového řízení jsem byl na místo
strážníka přijat.

Jak se sžíváte s novou prací strážníka a jak vidíte
Bohumín a problémy, s kterými se potýká?

Práce strážníka je úplně jiná v tom, že je to
hlavně práce s lidmi. Svého rozhodnutí vůbec ne-
lituji a snažím se co nejrychleji do všeho pronik-
nout. Pomáhají mi v tom i skvělí kolegové, kteří
mi radí, co a jak mám v praxi správně udělat. 
V ulicích potkávám spoustu lidí a některé z nich
si začínám i pamatovat. Co mě nejvíce v Bohumí-
ně zarazilo, je ghetto v Drátovenské ulici. Tam ře-
šíme dnes a denně různé stížnosti a přestupky.
Problematika nepřizpůsobivých lidí je podle mě
dost těžce řešitelná. Protože čím více dávek tito
lidé dostávají, tím je to horší.

Když vás potkám třeba v roce 2015, budete ještě
strážník, anebo uvažujete o zcela jiné profesi?

Jako voják jsem donekonečna pracovat nemo-
hl, a asi nebudu moci donekonečna dělat stráž-
níka. Ale uvidíme, každopádně jsem spokojený.
Pokud mi bude zdraví sloužit, rád bych toto po-
volání dělal co nejdéle. (balu, mia) 

rozhovor

Splnil jsem si dětský sen,
říká Mojmír Hermann

Řady městských strážníků rozšířili dva noví zaměstnanci. Jedním z nich
je Mojmír Hermann, který má za sebou bohatou vojenskou minulost. Stře-
žil vzdušný prostor nad Českou republikou, hlídal vysoké britské důstojní-
ky a učil irácké policisty sebeobraně. Svou novou práci u bohumínských
strážníků si vybral hlavně proto, aby trávil více času se svou rodinou. V Bo-
humíně se seznamuje s místními lidmi a jejich problémy. 
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Skřečoňský most se uzavře na 18 měsíců 
Už jen pár měsíců si mo-

hou lidé fotit na památku
skřečoňský most. Za rok 
a půl na jeho místě bude stát
most nový. Jeho stavba však
zapříčiní největší omezení 
v bohumínské dopravě.

Za necelý měsíc čeká nejen
Bohumíňany největší uzavírka
ve městě. Jeden ze tří mostů,
které převádějí dopravu přes
železnici, se na rok a půl uza-
vře. Na místě »starého« skře-
čoňského  postaví dělníci most
nový, zavěšený. Před jeho dlou-
hodobým uzavřením, které po-
trvá až do května 2011, proběh-
ne jeho pětidenní uzavírka. Od
25. do 30. října se bude totiž
přemis�ovat lávka pro pěší.

»V tuto dobu nebude most, ani
lávka pro pěší přístupná. Chodci
budou muset použít až vzdálenou
lávku přes nádraží. K tomuto ře-
šení musí stavbaři přistoupit, pro-
tože na mostě bude použita těžká
jeřábová technika, která bude
přemis�ovat lávku pro pěší,« uvedl
vedoucí odboru dopravy naší
radnice Pavel Vavrečka. 

Po přemístění lávky se »sta-
rý« skřečoňský most naposle-
dy otevře v době od 1. do 17. lis-
topadu, kdy se naopak uzavře
ulice Lidická. V té době se 

uskuteční napojení části nové-
ho kruhového objezdu na tuto
ulici. »V souvislosti s tím budou
muset všichni ři-
diči nákladní do-
pravy přijíždějící
ze směru od Karviné použít ob-
jízdné trasy. Ty povedou přes No-
vou Ves, Šunychl a Starý Bohu-
mín,« vysvětlil Pavel Vavrečka.

V tomto čase bude znovu
jezdit autobus pro děti z Nové
Vsi do skřečoňské školy. »Jak-
mile se znovu zprovozní ulice Li-
dická, skřečoňský most se uzavře
natrvalo,« dodal Vavrečka. Před-
tím však dělníci dostaví část
chodníku a propojí novou pře-

ložku Lidické se stávajícím
chodníkem, včetně nasvětle-
ného přechodu pro chodce. 

A jak budou
další práce po-
kračovat? »Po

uzavření mostu dělníci překopou
ulici 1. máje a postaví teplovod pro
centrální zásobování teplem z Dět-
marovické elektrárny a budou
pokračovat v dalších přípravných
pracích pro nový most,« přiblížil
vedoucí odboru dopravy.  

V polovině ledna, přesněji
od 15. ledna 2010, si jistě něk-
teří z Bohumíňanů nenechají
ujít demolici mostu. V tu dobu
nebudou na trati jezdit žádné

vlaky. »Už s prvním uzavřením
skřečoňského mostu si však lidé
budou muset zvyknout na jednu
důležitou novinku. Tou bude
změna přednosti v jízdě na křižo-
vatce ulic Lidická a Bezručova,«
upozornil Vavrečka. Původně
úředníci uvažovali o tom, že
na zmíněné křižovatce bude
fungovat přenosný semafor.
Nakonec však od svého zámě-
ru ustoupili. »Řízená křižovatka
totiž neumí řídit dynamický pro-
voz, který je největší jen v určitou
denní dobu,« potvrdil Pavel Vav-
rečka. Hlavní ulice tedy bude
nově vést ve směru z ulice Li-
dická směrem na železárenský
most a supermarket Billa. 
K tomu samozřejmě přibude 
i nové dopravní značení, jak
svislé, tak vodorovné. 

Vedoucí odboru dopravy
proto apeluje na všechny řidi-
če, chodce i cyklisty, aby byli
v době uzavírek ohleduplní. 
A to zejména v době od 25. do
30. října, kdy budou muset
chodci použít část ulice Lidic-
ké bez chodníku. V případě
dalších změn v dopravě bude-
me všechny čtenáře OKA včas
informovat. (mia)

Od 25. do 30. října bude most uzavřen, přemisťuje se lávka pro pěší

Do dvou let budeme jezdit po novém skřečoňském mostě.

doprava

Zákaz vjezdu vozidlům nad
12 tun, který platí už více
než rok na Ostravské ulici
při vjezdu z Ostravy do Bo-
humína, doplnila v minu-
lých týdnech upřesňující do-
datková tabulka. 

Ta do míst se zákazem povo-
luje vjezd těm nákladním au-
tomobilům, jejichž konstrukč-
ní rychlost je menší než 80 ki-
lometrů za hodinu a nemohou
kvůli tomu použít jako objízd-
nou trasu nově vybudovanou
dálnici. Tabulku nechal nain-
stalovat krajský úřad, který
komunikaci spravuje. »Jde o do-
přesňující tabulku, kterou by se
měly vyřešit zbytečné komplikace
a problémy řidičů s policií. Jen
zpřesňuje, že do míst mohou ne-
jen nákladní vozidla dopravní
obsluhy nad 12 tun, ale také ta,
jejichž konstrukční rychlost ne-

překročila 80 km/hod a tudíž ne-
mohou vjet na dálnici. Tato auta
před instalací dodatkové tabulky
po Ostravské jezdila, protože na
dálnici nemohla a jinou možnost
jak se dostat z Ostravy do Bohu-
mína neměla, ale i přesto jejich
přítomnost vedla k neshodám s po-
licií. Nejasnosti kolem zákazu vjez-
du by tato tabulka měla objas-
nit,« uvedl vedoucí odboru do-
pravy Pavel Vavrečka. (balu)

Ve Vrbici se objevila nová značka »Ořežte větve stromů,« vyzývá ČEZ
K ořezu, případně kácení přerostlých stromů a větví, které

zasahují do elektrického vedení na soukromých pozemcích 
a zahradách u rodinných domů či chalup, vyzývá od října do
poloviny listopadu jejich majitele společnost ČEZ Distribuční
služby. Důvodem je bezpečnost i kvalitní dodávky elektřiny.
Pokud si lidé ořezy nejpozději do poloviny listopadu neprove-
dou, odstraní větve či celé dřeviny ČEZ.

U ovocných stromů by měli
lidé ořezy provést tak, aby nej-
menší vzdálenost od holých vo-
dičů nízkého napětí byla mini-
málně jeden metr, u izolované-
ho a kabelového vedení pak půl
metru. U lesních a jiných stro-
mů je povolená vzdálenost od
všech druhů vedení také půl
metru. Větve ovocných stromů
pak mohou být od holých vodi-
čů vzdáleny 2,1 metru, 1,5 met-
ru od izolovaného vedení a půl
metru od kabelového vedení.
Při všech ořezech je nutné počí-
tat s tím, že větve za rok přiros-
tou a ořez tomu přizpůsobit.

Pokud by byla při ořezech či ká-
cení ohrožena bezpečnost nebo
funkčnost elektrického vedení,
je nutné mít souhlas ČEZu.

»Upozorňujeme, že pokud bu-
dou lidé ořezávat či kácet strom,
jehož obvod kmene je ve výšce 1,3
metru větší než 80 centimetrů, tak
je nutné podle zákona o ochraně
přírody konzultovat  zásah na rad-
nici. V některých případech stačí
pouhé oznámení, v jiných musíme
kácení povolit. Bude záležet na
tom, v jakém zdravotním stavu je
daná dřevina,« uvedla 	ubica Ja-
roňová z odboru životního pro-
středí a služeb. (balu)

Foto: Lucie Balcarová
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Kvůli ostravským hutím dýcháme 
nejhorší vzduch v republice 

Podle vypracované studie, zaměřené na
zlepšení ovzduší u nás, kterou má město 
k dispozici, jsou hlavní příčinou znečištění
v Bohumíně prachové emise z továren. 
A to nejen bohumínských, ale především
těch ostravských, kterými je Bohumín při
převládajícím jihozápadním proudění větrů
zasažen. Ostravští znečiš�ovatelé se podle
odhadů podílí na znečištění v Bohumíně
zhruba 60 až 70 procenty. Studie potvrdi-
la, že více než 73 procent znečištění po-
chází z velkých zdrojů, tedy továren, malé
zdroje, tedy rodinné domky, způsobují
znečištění z 20 procent a střední zdroje,
jako jsou školy, malé organizace a institu-
ce, se na kvalitě ovzduší podílejí 2 procen-
ty. Stejně tak může ze 2 procent za znečiš-
tění ovzduší doprava.

»Možnosti radnice ovlivnit kvalitu ovzduší
ve městě jsou nepatrné. Rozhoduje o nich totiž
celostátní legislativa. Velké zdroje znečištění,
mezi které patří průmyslové podniky jako Ar-
cellor Mittal Ostrava, Vítkovice i bohumínská
ŽDB Group, jednotlivě plní emisní limity. Za
jejich překročení by firmám hrozily vysoké po-
kuty. Velká koncentrace těchto továren na
Ostravsku však vede k překračování emisních
limitů ve venkovním prostoru. Bohužel se Bo-
humín nachází v silně průmyslové oblasti, kde
kvalita ovzduší nebude nikdy taková, jako na-
příklad na Vysočině. Co se týče malých lokál-
ních zdrojů, zkoušeli jsme zakázat používání
méně hodnotných paliv pro topení v rodinných
domcích vydáním obecně závazné vyhlášky.
Bohužel, vyhláška nepřinesla patřičný efekt 
a existovala jen na papíře. Kontrola dodržová-
ní této vyhlášky byla totiž velmi problematic-
ká, protože lidé nemuseli úředníky pustit na
kontrolu sklepa či kotelny, a tak je používání
nekvalitních tuhých paliv jen těžko prokaza-
telné. Vyhlášku jsme proto po 10 letech její
platnosti zrušili, prakticky jsme ji totiž až na
pár výjimek vůbec nepoužili,« uvedl Pavel
Klimovič, vedoucí odboru životního pro-
středí a služeb a dodal, že řešením znečiš-
tění ovzduší je jedině ještě přísnější legis-
lativa a další investice do modernějších še-
trnějších technologií. 

Že je problém s čistotou ovzduší celo-
státní a jeho řešení je během na dlouhou
tra�, potvrzuje také starosta Petr Vícha.
»Místní opatření pro zlepšení kvality ovzduší

jsou jen velmi málo účinná. Například omeze-
ní dopravy do míst, která se potýkají se špat-
ným ovzduším, je pro Bohumín prakticky ne-
použitelné. Do velkých podniků jako je Bona-
trans, ŽDB Group a další, je nutné se dostat,
a jiné cesty nejsou. Do centra nákladní dopra-
va nezajíždí. Ale co by se mělo udělat, a je to
na straně státu, je urychleně dostavět dálnici,
jejíž stavba nás velmi zatěžuje. Snaha státu 
o její konzervaci v rozestavěném stavu jde pro-
ti snižování prašnosti. Budeme také zásobovat

Bohumín teplem z Elektrárny Dětmarovice,
což bude mít také pozitivní vliv na smogovou
situaci ve městě. Teplovod za 500 milionů prá-
vě v Bohumíně staví Skupina ČEZ, « upřes-
nil Petr Vícha.  

Nemalý vliv mají na znečištění ovzduší
také malé zdroje, mezi které patří topení
tuhými palivy v rodinných domcích. Kvůli
rostoucím cenám zemního plynu se totiž
mnoho občanů v rodinných domcích vrá-
tilo k vytápění méně kvalitními pevnými
palivy, například hnědým uhlím či kaly,
což životnímu prostředí neprospívá. Měs-
to přitom do plynofikace vložilo desítky
milionů korun. Do roku 2000 město zrea-
lizovalo výstavbu plynového zařízení za
50,3 milionu a v roce 2001 až 2002 byla
dokončena plynofikace Bohumína, kdy
byla provedena výstavba zbývajících ply-
nových zařízení v městských částech za

V Bohumíně dýcháme podle nejaktuálnějších údajů z Českého hydrometeorolo-
gického ústavu nejhorší vzduch v republice. Obsahuje nejvyšší koncentrace nebez-
pečného prachu. Jen v loňském roce byl podle statistik hydrometeorologů v Bohu-
míně limit pro koncentraci jemných prachových částic překročen 110krát. Mezi
hlavní zdroje drobného prachu patří hutě, průmysl, elektrárny, ale také spalování
uhlí v domácích kotlích a automobilová doprava.

životní prostředí

Sprejeři se nezastaví před ničím. »Vyzdobili«
i jedinou monitorovací stanici ovzduší v Jateční
ulici. Foto: Lucie Balcarová

celkovou pořizovací cenu 8,1 milionů ko-
run. »Za velký úspěch považujeme to, že se
nám podařilo celé město zplynofikovat 
a zajistit tak občanům určitý komfort, který
získají v případě, že se napojí na plynofikaci.
Toho také z velké míry Bohumínští využili.
Zpočátku jsme plynofikovali místa s hustou
zástavbou, kde to bylo nejvíce efektivní a za
méně peněz vzniklo více přípojek, později jsme
pak zplynofikovali vzdálenější místa, kde pří-
pojek bylo méně. Existuje však i několik loka-
lit, které jsou tak vzdálené, že v dohledné době
plynofikovány nebudou, protože pro plynárny
tato místa nejsou zajímavá,« dodal starosta.

Lucie BALCAROVÁ

O kvalitě ovzduší se dozvíte přes SMS
Kategorie elektronické služby E-info mají dalšího příbuzného. Od září služba informu-

je registrované uživatele nově také o kvalitě ovzduší v Bohumíně. Informace jim přichá-
zejí denně SMSkou anebo e-mailem. Odběr informací je zdarma. Každý den po deváté
hodině dopolední tak mohou lidé sledovat aktuální údaje o koncentraci polétavého pra-
chu, oxidu dusičitého a oxidu siřičitého v ovzduší v Bohumíně. Data pro aktuální info-
servis dodává Český hydrometeorologický ústav, který má v Bohumíně měřicí stanici.

»Lidé mají díky naší nové službě přehled, kdy je situace nejhorší a tím pádem se mohou i snáze
rozhodnout, zda budou například větrat nebo půjdou na procházku. Novinku jsme zavedli na
přání občanů s tím, že vysvětlivky k zasílaným ukazatelům najdou na internetových stránkách
města i Českého hydrometeorologického ústavu,« uvedl informatik bohumínské radnice Jiří Roz-
sypal. Zároveň dodal, že počet odběratelů kategorie »Kvalita ovzduší« už po pár dnech pře-
kročil padesátku. Podrobnosti k elektronické službě najdete na www.mesto-bohumin.cz
v sekci E-info. (luk)
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Nová rubrika: Zeptejte se starosty

Na přechody pro chodce,
mimo jiné i přes ulici Jana Pa-
lacha, který také patří mezi
naše vybrané rizikové přecho-
dy, ráno před vyučováním do-
hlížejí naši městští strážníci.
Nejsme ovšem schopni každý
den ráno hlídat všechny rizi-
kové přechody. Odpoledne pře-
chody strážníci nehlídají, pro-
tože jednotlivé třídy končí 
v různém čase. Město se také
snaží v rámci svých možností
zlepšovat bezpečnost chodců
na přechodech. Před dvěma
lety jsme nasvětlili pět nejruš-
nějších přechodů pro chodce,

které se nacházely bu
 v blíz-
kosti škol, nebo na silnicích
první třídy. Do tohoto osvětle-
ní přechodů jsme investovali
téměř 300 tisíc korun. Ve Skře-
čoni na rušné ulici 1. máje dbá
od loňského srpna na bezpeč-
nost chodců nový a vůbec prv-
ní semafor v Bohumíně. Svě-
telné zařízení vyrostlo ve stře-
du této části Bohumína na frek-
ventované silnici mezi centrem
Bohumína a Dolní Lutyní. Je-
ho vybudování přišlo město na
více než 700 tisíc korun. 

To vše zrealizovalo město,
přestože komunikace, na kte-

rých semafor i osvětlení vznik-
lo, nevlastní město, ale Mo-
ravskoslezský kraj a stát.

Ke zlepšení bezpečnosti
chodců na křižovatce u parku
(Štefánikova x Palacha) dojde
při vybudování cyklostezky 
v roce 2010, kdy na této křižo-
vatce přibudou dělící ostrůvky
s novými přechody pro chod-
ce. Na přechod pro chodce 
u křižovatky ulic Štefánikovy 
a Masarykovy, respektive na
stojící automobily před tímto
přechodem, jsem upozornil
policii, protože ve směru od
supermarketu Billa je před
přechodem souvislá podélná
čára a 5 metrů před začátkem
této čáry již podle zákona vo-
zidla  nesmí parkovat. 

Věřte, že do budoucnosti se
budeme stále snažit přispívat 
z rozpočtu města ke zvyšování
bezpečnosti jak chodců, tak
cyklistů. Je to ovšem běh na
dlouhou tra�, zejména v dneš-
ním období hospodářské krize.
Přesto je tato záležitost jednou
z našich priorit. V příštím roce
vyroste v Hobbyparku dětské
dopravní hřiště, které jistě ta-
ké přinese své ovoce v podobě
lepší výchovy našich dětí v do-
pravním provozu. 

Petr VÍCHA

V dnešním čísle vám poprvé přinášíme novou rubriku 
Zeptejte se starosty, která vznikla na přání vás - našich čtená-
řů. Každých 14 dní vám na stránkách OKA bude starosta Petr 
Vícha odpovídat na vaše dotazy, které zašlete na adresu měst-
ských novin. Jeden z dotazů právě zveřejňujeme.

Co město dělá pro bezpečnost chodců?
Vážený pane starosto, během prázdnin se naše pětičlenná rodina pře-

stěhovala z Ostravy do Bohumína. Město nabízí vše, co potřebujeme, 
jediné, co nám velice vadí, je nedostatečná bezpečnostní opatření při pře-
cházení bohumínských silnic. Naše tři děti navštěvují Masarykovu zá-
kladní školy a pokračují ve výuce v základní umělecké škole na Žižkově
ulici. Přechod z parku přes ulici Jana Palacha ráno hlídají strážníci, od-
poledne, kdy se děti vrací, už ale není opatření žádné. Ještě horší stav je
na Štefánikově ulici. Před přechodem u křižovatky s Masarykovou ulicí
stojí na krajnici auta a chodci musí vstoupit do vozovky. Řidiči navíc 
nerespektují omezení rychlosti, a tak cestu do hudební školy hodnotím ja-
ko vysoce rizikovou, a to nejen pro své děti. Je možné tuto situaci zlepšit?

Největší moravské lázně
Luhačovice se staly na začát-
ku září cílem putování bohu-
mínského klubu seniorů. 

Stovka účastníků zájezdu si
prohlédla lázeňský areál se 17
minerálními prameny, kde si li-
dé léčí problémy s dýchacími
cestami, trávicím ústrojím, dia-
betem a pohybovým aparátem.
V letošním roce už to byl 
v pořadí šestý zájezd zdejšího
Senior klubu. Kromě Luhačo-
vic navštívili také Kroměříž,
prohlédli si v Praze prostory
Senátu a zavítali také do pol-
ského Krakova. Město aktivity
bohumínských seniorů finan-
čně podporuje. Ročně jim při-
spívá částkou 210 tisíc korun.
Z nich si částečně hradí zájez-
dy nebo plavání v bohumín-
ském aquacentru. (balu)

Senioři z Bohumína poznávali Luhačovice 

Foto: Hana Práglová 

krátce

Bobeš děkuje 
gratulantům

Začátkem září oslavilo Cent-
rum mladé rodiny Bobeš 10.
narozeniny. Chtěli bychom tou-
to cestou znovu poděkovat za-
městnancům K3 Bohumín za
poskytnutí prostoru kina, za-
městnancům a studentům 
Střední školy Bohumín za po-
moc s přípravou pohoštění,
městu Bohumín a zastupite-
lům za finanční podporu akce
a výstavy fotografií Máma, táta
a já. Děkujeme všem, kteří nás
během oslav obdarovali milý-
mi pozornostmi. V neposlední
řadě děkujeme také těm, kteří
nás na naší desetileté cestě do-
provázeli a podporovali, a� už
se jednalo o město Bohumín,
sponzory, spolupracovníky, ale
také našim milým klientům -
rodičům s dětmi. Těšíme se na
další společné roky s vámi. 

Petra KALICHOVÁ

Horský vzduch 
a houby, to bylo fajn

Krásný podzimní ozdravný
pobyt prožilo 33 seniorů z bo-
humínské základní organizace
Svazu postižených civilizační-
mi chorobami v Dolní Lomné,
ve ski středisku Armáda. Ve
dnech 21. až 25. září na ně če-
kal, kromě čerstvého vzduchu
a pěkného počasí, také zajíma-
vý program, do kterého přede-
vším patřily každodenní ranní
rozcvičky a vycházky do blízké-
ho okolí spojené se sbíráním
hub v lese. Uskutečnil se výlet
do Horní Lomné, dva taneční
večery se spoustou her a zába-
vy. A konečné hodnocení po-
bytu? Byla to oáza klidu, dob-
rého ubytování a jídla, zajíma-
vého povídání, veselé atmo-
sféry, která vzešla z dobré par-
ty lidí. Všechno uběhlo rychle,
zůstaly jen zážitky, fotografie
pro vzpomínku a těšení se na
příští ozdravný pobyt.

Jarmila HABRAMOVÁ

Víte, že... 
... od 1. ledna 2011 budeme
muset v autolékárničkách vo-
zit i informační leták o tom,
jak postupovat při dopravní
nehodě? Leták můžete již te

získat na odboru dopravy nebo
v infocentru radnice. (vav)
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školstv íŠkola začala: hurá do kroužků!
Rodiče dětí školou povinných, ale i malých předškoláků, určitě zvažují, jak mají jejich děti

trávit volný čas. Mají na výběr z několika volnočasových center, které provozují různé dětské
kroužky. Ty nechybí ani na základních školách.  

Atraktivní nabídkou dětských kroužků se mů-
že pochlubit Dům dětí a mládeže. Rodiče s dět-
mi si mohou vybrat hned ze sedmdesáti. Fungu-
jí zde kroužky sportovní, techniky společen-
ských věd, estetiky a tance. »Největší zájem mají 
děti a »náctiletí« o tancování v souborech Radost, Im-
puls a Kates,« uvedla ředitelka Domu dětí a mlá-
deže Bohumín Halina Arendášová. Velkému zá-
jmu se těší také kurz keramiky, jazykový kurz,
florbal a badminton. »Zápisné v kroužcích se po-
hybuje od třiceti do dvou set padesáti korun měsíčně,
podle toho, jak je kroužek náročný,« vysvětlila ředi-
telka Arendášová.
Platba je rozdělena
na pololetí. 

Děti milují
tanec a sport

Od letošního
školního roku při-
byly v nabídce Do-
mu dětí a mládeže
nové kroužky -
Klub mladých zá-
chranářů a  výuka
ruského jazyka.
»Také kurz ubrous-
kové techniky je no-
vý, stejně jako zákla-
dy kosmetiky a korf-
bal,« doplnila Aren-
dášová. Korfbal je
jediná kolektivní
míčová hra na svě-
tě, kde se v jednom týmu setkávají muži a ženy.
Oproti házené nebo basketbalu umožňuje korf-
bal především dívkám rovnoprávně se zapojit
do hry. Kroužky v domě dětí a mládeže nejsou
určeny jen pro děti, ale také dospěláky. »Pro do-
spělé organizujeme kurzy anglického a německého
jazyka, taneční a keramiku. Mohou také navštěvo-
vat fitness, cyklo indoor nebo florbal,« dodala ředi-
telka Domu dětí a mládeže. 

Seznam všech kroužků najdou zájemci na in-
ternetových stránkách www.ddmbohumin.cz.
Přihlásit se mohou denně od 8 do 18 hodin 
osobně nebo na telefonu 596 013 131. 

S batolaty na plavání 
Také malí předškoláci se mohou zapojit do

různých aktivit, ve kterých poznají nové kama-
rády a naučí se s nimi komunikovat. Rodinné
centrum Slůně si pro ně připravilo zajímavé ak-
tivity. Děti se od čtvrtého věku mohou učit hra-
vou formou angličtinu, nebo si vybít energii při
tancování. »Každý čtvrtek od půl čtvrté odpoledne
pořádáme Tanečky pro neposedné dětičky. Děti si za-
cvičí, naučí se správně držet tělo. Ve cvičení také roz-
víjíme osobní pohybové schopnosti každého dítěte, je-
jich rytmické i hudební cítění,« vysvětluje vedoucí

Rodinného centra
Slůně Vilma Va-
lentová-Urbančí-
ková. 

Další oblíbenou
aktivitou je napří-
klad cvičení kojen-
ců a batolat, nebo
cvičení rodičů s dět-
mi. »Cvičíme ve
středu v půl desáté
ráno. Děti jsou roz-
děleny na dvě sku-
pinky. V první cvičí
děti od osmnácti mě-
síců, ve druhé děti od
dvou let. Při cvičení
nikoho nikam netla-
číme, děláme to zá-
bavnou formou.
Když cvičíme, tak si
zpíváme a odříkává-

me říkanky,« doplnila Valentová-Urbančíková. 
S dětmi si rodiče mohou vyzkoušet také tvůrčí

dílničku, veselé zpívání u klavíru, a každý první
čtvrtek v měsíci si přečíst knížku ve Čtenářském
klubu dětí v městské knihovně. Zkrátka nepři-
jdou ani rodiče. Pro těhotné maminky je připra-
veno cvičení a povídaní, pro sportovkyně cviče-
ní pilates nebo tai-chi. 

Ve škole něco navíc
Své děti mohou rodiče přihlásit do kroužků,

které pořádají samotné bohumínské základní
školy. Mají jednu velkou výhodu, většinou jsou
zdarma. »Pro děti pořádáme spoustu nepovinných
předmětů, které jsou zdarma. Mohou docházet  na
kurz počítače, mohou sportovat, nebo jsou pro ně
přichystány netradiční výtvarné dílničky,« řekla ře-
ditelka základní školy ve Skřečoni Marie Valuš-
tíková. Žáci šestých až devátých tříd se mohou
přihlásit na počítačovou grafiku nebo mediální
seminář. Ze zájmových kroužků chystají učitelé
a vychovatelé taneční, gymnastiku, tenis, krou-
žek modelů aut a řadu dalších. Děti na skřečoň-
ské škole dávají přednost kroužkům sportov-
ním, počítačovým i výtvarným. 

Připravila: mia, ilustrační  foto: Karel Balcar

KROUŽKY V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE:
Název x Termín x zápisné/za měsíc
Děti z ulice x pátek x 30 Kč

Break dance x středa, pátek x 100 Kč

Hra na kytaru x středa x 60 Kč

Loutkové divadlo x čtvrtek x 60 Kč

Atletika x úterý, čtvrtek, 50 Kč

Bojová umění x úterý, čtvrtek, 70 Kč

Střelba ze vzduchovky x středa x 60 Kč

Fotografický kroužek x čtvrtek x 60 Kč

Plastikové modely x čtvrtek x 60 Kč (mia)

Žáci z »Masarykovky«
chytali pstruhy

Po letním prázdninovém
»lenošení« se žáci i učitelé o-
pět vrátili do škol. Začal no-
vý školní rok 2009/2010.
Rok, ve kterém se v Masary-
kově základní i mateřské
škole budou realizovat hned
dva projekty z oblasti envi-
ronmentální výchovy. 

Řešitelský tým předložil 
u ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy projekt s ná-
zvem »Za poznáním nejen do
přírody…« a u Krajského úřa-
du Moravskoslezského kraje
projekt »Pro jedno kvítí slunce
nesvítí, ale…«,  které úspěšně
prošly schvalovacím řízením.

Pro žáky jsou v rámci těchto
projektů připraveny besedy,
pracovní dílny, exkurze, škola
v přírodě, soutěže či konferen-
ce. Učitelé i žáci se mohou tě-
šit na nové pomůcky pro výu-
ku přírodopisu a ekologie jako
je digitální mikroskop, mikro-
skopické preparáty, modely,
digitální fotoaparáty, ... Pro u-
čitele je také připraven cyklus
vzdělávacích přednášek a se-
minářů z oblasti ochrany ži-
votního prostředí, ekologie 
a biologických věd.

První přednáška spojená 
s exkurzí se konala 22. září na
pstruží farmě U Chmelíků 
v Bělé u Hlučína. Čistota a kva-
lita vody, život ve vodním pro-
středí, ryby a jejich význam 
v potravních řetězcích, chov
ryb a jejich životní cyklus. To
byla některá témata, o kterých
hovořil František Chmelík, spo-
lumajitel farmy. Svůj výklad
doplnil o prohlídku jednotli-
vých odchovných nádrží. V kou-
zelném prostředí bývalé mys-
livny rodiny Rotschildů byl za-
hájen cyklus, který bude po-
kračovat přednáškami ředitel-
ky Krajské hygienické stanice
v Ostravě Heleny Šebákové na
téma Životní prostředí Morav-
skoslezského kraje a jeho do-
pady na zdraví člověka. 

Věříme, že realizací těchto
projektů se nám podaří rozší-
řit povědomí a zájem žáků, 
učitelů, ale i veřejnosti o kvali-
tu životního prostředí a jeho
ochranu.

Věra SEDLÁKOVÁ
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Bohumínští jeskyňáři opět na Čatyr
(Pokračování z minulého čísla)

Posíleni Jonasem a hlavně Viktorem
pokračujeme v kopání na dně Bohumín-
ské propasti a na povrch postupně vyta-
hujeme desítky vaků s kameny a sutí ze
dna jeskyně. Propast se prohlubuje, ale
také se bohužel stává užší. Střídáme se 
v kopání a vytahování a ti, co nejsou 
v podzemí, zatím v okolí pátrají po dal-
ším možném objevu. Nacházíme několik
bezvýznamných propastí a pozdě odpo-
ledne Luděk ve svazích jednoho velkého
závrtu objevil malinký otvor, velký tak 
akorát na protažení ruky. Byl z něj cítit
studený vzduch. Dnes už ale musíme
zpět do tábora, zítra však uvidíme...

V táboře nám jako překvapení nachy-
stal Sáša bednu plnou různých značek
krymských portvejnů (skvělých vín, kte-
ré však mají okolo dvaceti procent alko-
holu) a koňaků, abychom je degustovali
a vybrali si tu svou značku. No a tak
jsme večer degustovali. Víno a koňak
jsou dalšími skutečnými poklady Krymu

a jen se divím, že na našem trhu nejsou
k dostání. Myslím, že nejedna světová
značka by vedle nich vybledla. 

Další den na platu opět vyrážíme 
k Bohumínské propasti. Cestou ještě
prozkoumáváme všechny koncové body
v jeskynním systému Suuk Koba, kde se
snažíme objevit nebo prokopat její po-
kračování. Zapojujeme i další dva ně-
mecké mladíky Jonase a Fridricha, kteří
se vrhají do každé sebemenší skuliny 
s nadějí, že najdou pokračování. Z »Bo-
humínské« vytahujeme další desítky va-
ků skalní drti a hlíny a pokračování pro-
pasti se neprůlezně zúžilo. Je nám jasné,
že tady naše pokusy o objev končí. 

A tak se přemís�ujeme k malému 
otvoru do země, který objevil včera Lu-
děk. Odkopáváme hlínu, menší balvany,
až je otvor tak veliký, že se jím může pro-
plazit nejtenčí z nás, hubeňour Dan. Ten
za chvíli hlásí: »Plazivka pokračuje dál 
a kamínky pode mnou někam padají.« Vy-
tahujeme jej ven za nohy a vstupní otvor

dále zvětšujeme. Je třeba začít se serióz-
ní akcí. Každá nová jeskyně ukrývá
spoustu nebezpečí. Volné balvany, mož-
nosti sesuvu hlíny a skalních bloků 
a mnohá další. Je to nádherný pocit jako
první vstupovat do prostor, kde před ob-

jeviteli
dny dř
žující s
kovou 
níkové
nější, c
viděli 
kořeny
vysvět
vznika
stajícíc
proros
staré, k
bický k
Oprav
nazval
poledn
story a
Jonas s
do dalš
úzký, ž
musím
číme a
naměře

V objevené jeskyni jsme se kochali přírodním
unikátem - stalaktity okolo prorůstajících
kořenů. Foto: Josef Wagner

ze zápisníku Josefa Wagnera

Novinky v pudlovské základní škole

Opravený skleník a nový vyučovací altán
Zcela nový vyučovací ven-

kovní altán a opravený skle-
ník s přilehlou učebnou mají
od září žáci základní školy 
v Pudlově. V polovině minu-
lého měsíce tam skončily prá-
ce na výstavbě nových prvků
a renovaci původního zázemí
na přilehlé školní zahradě, kte-
ré přišly na 3 miliony korun. 

Výukový altán je ze dřeva, je
provzdušněný a vybavený pěti
zahradními stoly a deseti lavi-
cemi. Stavba, ke které vede no-
vý přístupový chodník, vznikla
na dosud málo využívaném
prostranství ve školní zahradě. 

Novou podobu má původní
školní skleník, který ale již před
časem přestal pro nevyhovující
zázemí sloužit svému účelu.
»Skleník jsme nechali komplexně
přesklít a opravili jsme stávající
konstrukci. Ke skleníku přiléhá 
učebna, kterou jsme v rámci pro-
jektu zateplili včetně střechy, vy-

měnili v ní okna a podlahy. V ob-
jektu jsme nainstalovali nové tope-
ní i rozvody vody a kanalizace. U-
pravené je i sociální zázemí,« vy-

jmenovala hlavní změny Adria-

na Altof z investičního odboru

naší radnice. 

Součástí projektu byla sanace

suterénu hlavní školní budovy.

Práce probíhaly jako součást

jedné velké investiční akce, do

které spadá i modernizace škol-

ního dvoru Základní školy Čs.

armády centru Bohumína za 
6 milionů korun. Obě moder-
nizace školních dvorů přišly
dohromady na téměř 9 milionů
korun. Až 92,5 procenta uzna-
telných nákladů ale může měs-
tu uhradit dotace z evropského
Regionálního operačního pro-
gramu. 

Lukáš KANIA

Nová podoba skleníku a učebny (vzadu) na školní zahradě v Pudlově, nový chodník. Foto: Adriana Altof

Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU

PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
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 Dag (5) Lasice kolčava (Mustela nivalis)
Příroda kolem nás - savci Bohumína (50)i nikdy nikdo nebyl, satisfakce za

řiny. Postupně pronikáme do sva-
se chodby a vidíme první krápní-
výzdobu. Průsvitná brčka, kráp-

é záclony, pizolity a to nejpodiv-
co jsme dosud v žádné jeskyni ne-
- stalaktity, které jsou prorostlé

y. Opravdová záhada, kterou snad
lí až další výzkumy. Co v jeskyni

alo dříve? Stalaktity okolo prorů-
ch kořenů z povrchu nebo kořeny
stly stalaktity? A jak jsou kořeny
když víme, že jeden centimetr ku-
krápníku roste až deset tisíc let?
dový přírodní unikát, který Pepa
l »kořenové stalaktity«. Celé od-
ne prozkoumáváme objevené pro-
a zahajujeme mapování jeskyně.
se spouští velmi úzkým průlezem
šího pokračování jeskyně. Je tak
že jej ven musíme vytahovat, zítra

me tento průlez zvětšit. Dnes kon-
a jdeme zpět do tábora zpracovat
ené výsledky.

(Pokračování příště)

Kolčava má hnědé protáhlé
tělo, krátké nohy a bílé břicho
a hru
. Mnohem větší samci
váží až 210 gramů, samice mé-
ně než 80 gramů a délka jejich
těla nepřesahuje 21 centimet-
rů. Někteří malí samci mají stej-
nou velikost jako samice, a pro-
to byli v minulosti neoprávně-
ně odlišováni jako samostatný
druh s názvem kolčavka. Od
podobného hranostaje se kol-
čava liší mnohem menší veli-
kostí, hnědým ocáskem a tím,
že se v zimě nepřebarvuje do
běla. Ukrývá se v norách hlo-
davců, hromadách kamení, le-

žících kmenech i v přízemí bu-
dov. Je to v podstatě noční zví-
ře, ale často běhá a loví i ve
dne, takže ji vídáváme ze všech
šelem nejčastěji. Skáče krátký-
mi skoky a často panáčkuje.

Základní potravu tvoří drob-
ní savci, které loví pod zemí.
Tato specializace vyžaduje vy-
sokou dodávku energie, kterou
musí štíhlé lasice doplňovat
neustálým lovem. Velcí samci
loví na povrchu a mohou na-
padnout i sysly, křečky a mladé
zajíce. Doplňkovou stravu obou
pohlaví tvoří ptáci a jejich vej-
ce, obojživelníci, plazi a bezo-

(Dokončení ze str. 1)
»Novou knihu jsme připravovali několik mě-

síců. Má 120 stran a převažují v ní fotografie
nad textem. Použili jsme snímky od deseti auto-
rů a dohromady je jich v knize 180. Raritou je,
že všechny snímky rostlin i živočichů pořídili fo-
tografové přímo v meandrech,« uvedl vedoucí
organizačního odboru radnice Lumír Ma-
cura, který přípravu knihy zašti�oval.

Nová publikace představuje ve třech ka-
pitolách přírodní památku, ale nabízí na fo-
tografiích unikátní snímky fauny a flóry,
skryté v meandrech. Ve třech kapitolách
autor Jiří Šuhaj seznamuje čtenáře s příro-
dou v meandrech, pestrou společností rost-
lin a hub a tajemným světem živočichů. Jde
už o druhou publikaci, kterou letos vodáci
na břehu Odry pokřtili. Tou první byl vo-
dácký průvodce okolím soutoku Odry a Ol-
še, který spatřil světlo světla v červnu. Obě
publikace vznikly v rámci česko-polského
projektu Červen - měsíc přátelství na sou-
toku Odry s Olší, který finančně podpořila
Evropská unie.

Po křtu nové knihy vyjeli do meandrů
Odry vodáci, aby oficiálně ukončili letošní
sezónu a řeku uzamkli. Spolu s řekou se 
uzavírá také městská půjčovna lodí. Díky ní
vidělo meandry kolem 1 400 vodáků, kteří
si z ní vypůjčili 550 lodí. 

Skončily také sportovní, kulturní i spole-
čenské akce, které v rámci projektu Červen

Křest knihy o meandrech Odry

- měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší
připravila pro lidi z celého pohraničí města
Bohumín a Krzyżanowice s občanským
sdružením Posejdon z Věřňovic. Projekt je
financován z 85 % Evropskou unií - Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj pro-
střednictvím Fondu mikroprojektů Eurore-
gionu Těšínské Slezsko, Operačního pro-
gramu přeshraniční spolupráce Česká re-

Hugo Pazdziora z Moravskoslezské Oder-
ské plavby symbolicky uzamkl dřevěným klíčem
pro letošní rok řeku Odru. Zamčení řeky pak
zpečetili posledním sjezdem také vodáci.

Foto: Pavla Konečná

publika - Polská republika 2007 - 2013
Překračujeme hranice a z 15 % z rozpočtu
města Bohumína a občanského sdružení
Posejdon. Jeho součástí byl také výcvik za-
čínajících vodáků, zřízení městské půjčov-
ny lodí a vyprojektování nástupních schůd-
ků pro vodáky pro snadnější vytahování 
a spouštění lodí.

Lucie BALCAROVÁ

Tato naše nejmenší lasicovitá šelma je všude hojná od nížin
až po horské hřebeny. Vyhýbá se pouze velkým lesním kom-
plexům a vysloveně mokrým stanovištím. Setkání s velmi hbi-
tou kolčavou patří ke krásným zážitkům. V Bohumíně ji lze
zastihnout ve všech částech. Žije i v rušných okrajích města.

bratlí živočichové. Dříve ji mys-
livci nesmyslně hubili, ročně
zastřelili až 60 tisíc kolčav. Sa-
mice rodí obvykle 4 až 7, maxi-
málně 12 mlá
at. Normálně
mají jeden vrh ročně, při do-
statku kořisti 2 nebo výjimečně
až 3 vrhy. V zajetí se kolčava
dožívá až 10 let, v přírodě jsou
tříletí jedinci už vzácností. 

Jiří ŠUHAJ 

Foto: Dušan Boucný



12 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 8  /  2 0 0 9

JumBo zahraje pohádku O perníkové chaloupce

Přineste 17. října co nejvíce plyšáků na náměstí

V Bohumíně začal fungo-
vat nový ochotnický soubor.
Jmenuje se JumBo a hrají 
v něm »náctiletí« herci. Pub-
liku se předvedou v sobotu
24. října s pohádkou Perní-
ková chaloupka. Režíruje je
Kristina Zlámalová, kterou
jsme trochu vyzpovídali. 

Nový ochotnický soubor jste 
pojmenovali JumBo. Proč ?

JumBo je zkratka Juniorů
města Bohumín. Název vymys-
lela Maruška Lisá, jedna ze
členů našeho ochotnického
souboru a všichni ostatní ten
název jednomyslně odhlasova-
li. Jsme demokratický spolek,
kde všichni můžou mluvit do
všeho, i když ne vždy se jim do
toho chce.

Kolik roků mají ochotníci 
v JumBu a kolik vás celkem je?

Ochotníci jsou mládež mezi
jedenácti a devatenácti lety,
ale všichni jsou zapálení na sto
procent. Celkový počet se po-
hybuje kolem dvaceti. Průběž-
ně však přicházejí noví členo-
vé a pár jich už svou účast
vzdalo. Ne  každý totiž vydrží
zkoušení stejné hry stále doko-
la, i když je pořád co zlepšovat.
To víte, divadlo je řehole :-).

Kde se zrodil nápad založit 
divadlo tak mladých ochotníků?

S nápadem za mnou na za-
čátku května přišel Karel Bal-
car s tím, že v Bobanu je již
mnoho mladých nadaných 
ochotníků, kteří nemají mož-
nost svůj talent uplatnit. Tak
jsme založili JumBo.

První představení je pohádka 
O perníkové chaloupce v netra-

dičním podání. Co diváci na
jevišti uvidí, nač se mohou těšit?

Kromě variace na klasickou
pohádku O perníkové cha-
loupce, která
je posazena do
současnosti,
diváci uvidí, a já věřím, že i o-
cení, také spoustu zábavných
meziher. Ze samotné hry se
nám postupně vyklubal takový
malý kabaret.

Co kostýmy? Kde je sháníte, 
nebo vybíráte či tvoříte?

Kostýmy a kulisy jsme vy-
tvářeli především přes prázd-
niny. Většinu kostýmů si ochot-
níci připravují sami, něco jim
připravím a co nejde vytvořit,
to si půjčíme.

Je těžké si najít volný čas pro
zkoušení? 

Volného času mám čím dál
méně, ale snažím se utrhnout,
jak to jde. V poslední době mi
s vedením souboru hodně po-

máhají dvě ko-
legyně Andrea
Kochová a Ilo-

na Holeszová.

Kde čerpáte inspiraci a co dalšího
ještě pro diváky chystáte?

Inspirace přichází nejvíc bě-
hem zkoušek, kdy někoho ně-
co napadne, něco zkusí a pak
už to jde samo. Někteří rádi
improvizují, až je musím kro-
tit, některé k improvizaci po-
vzbuzuji. Mezi členy máme i na-
dějnou scénáristku Barboru
Žádníkovou, která má již roz-
pracována dvě originální téma-
ta, jež budou základem pro
další hry. Je se tedy nač těšit.

Budete do JumBa přijímat ještě
nějaké ochotníky? Kam se mohou
v případě zájmu obrátit?

Nemáme žádný konečný po-
čet herců a scénáře upravuje-
me a rozšiřujeme podle aktuál-
ního počtu členů. Všichni zá-
jemci mohou přijít na zkouš-
ku, která se koná každé úterý
od pěti hodin odpoledne v ki-
ně K3 Bohumín. Podrobnější
informace jsou na našich strán-
kách www.jumbo.uvadi.cz.

Budete mít trému před prvním
vystoupením JumBa a máte 
na ni nějaký lék? 

No, malou trému asi mít bu-
du, ale před obecenstvo vy-
stoupí hlavně mladí herci, kte-
ří hru skvěle zvládají. Já je bu-
du jen ze zákulisí podporovat 
a řídit. (mia)

novinky

pokus o rekord

Mladí herci si pro bohumínské publikum připravili pohádku O perníkové chaloupce. Foto: Karel Balcar 

Již vloni se podařilo vytvořit rekord 
v počtu lidí na náměstí s knihou v ruce 
u příležitosti týdne knihoven a také 85.
výročí od založení místní knihovny. Bohu-
mín tak v roce 2008 počtem 692 lidí po-
kořil držitele rekordu, město Slaný, kde se
rok před tím sešlo na tamním Masarykově
náměstí o 35 čtenářů méně. Letošní po-
kus o nový český rekord v počtu plyšáků
na náměstí bude provázen nejen sčítáním

komisařem z agentury Dobrý den, ale také
bohatým doprovodným programem. »Ná-
vštěvníci se mohou těšit na vystoupení Vlá�i
Hrona a Martina Maxy. Pro děti máme připra-
vený hudebně zábavný pořad Vanda a Standa,
známý z televize,« upřesnil ředitel městské
agentury K3 Bohumín Karel Balcar s tím,

že vstup je zdarma. Pokus o rekord se koná
v rámci dvoj-týdne knihovny, který se po-
nese ve znamení bratří Čapků. Akce začne
na náměstí T. G. Masaryka v sobotu 17.
října od 14 hodin. Nebudou chybět ani
soutěže pro děti v duchu Čapka či postavi-
ček z jeho knih.

Součástí dvoj-týdne knihovny je nejen
spousta doprovodných akcí, ale také mož-
nost prodloužit si až do soboty 17. října
svou registraci do knihovny s 50procentní
slevou. Kromě toho knihovna pamatuje 
i na zapomnětlivé čtenáře. Těm nabízí 
upomínkovou amnestii. (kab)

Nejvíce plyšáků na náměstí, které s sebou přenesou lidé přes sčítací bránu, 
se snad stane po sobotě 17. října novým českým Guinessovým rekordem, jehož drži-
telem bude opět město Bohumín.
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Hasiče ze Starého Bohumína vyznamenal hejtman 

Před domem dětí a mládeže bude golfové hřiště

V Novém Jičíně bylo dočasné velitelství všech jednotek dobrovolných hasičů, které pomáhaly zatopenému Novojičínsku (1). Čestné uznání hejtmana
starobohumínským hasičům za profesionální přístup a pomoc při likvidaci následků povodní v roce 2009 (2). Foto: David Brzeznik

Každý den krajské operační integrované
středisko hasičského záchranného sboru
(dále jen KOPIS HZS) z Frýdku-Místku,
které mělo tyto povodně na starost, vysla-
lo do oblasti několik jednotek dobrovol-
ných hasičů JPO III. Velitelství a celá or-
ganizace sídlila ve stanici HZS Nový Jičín.
Někteří kolegové likvidovali škody napří-
klad v obci Žilina a okolí, někteří přímo 
v Novém Jičíně. My jsme byli převeleni do
obce Jeseník nad Odrou. Naše první poci-
ty při průjezdu obcí byly zdrcující. Nestál
zde kámen na kameni, všude plno zboře-
ných domů, lidí s pláčem a vojáků pocho-

dujících v nekonečně dlouhých zástupech.
Okamžitě jsme se zapojili do likvidace
škod, pouze několik metrů od říčky, která
vše způsobila. 

Po ukončení likvidačních prací jsme byli
převeleni KOPIS HZS zpět do Bohumína.
Nad Bohumínem se totiž přehnala obrov-
ská průtrž mračen, kdy byl přívalový déš�
tak silný, že během chvíle zatopil nejen
sklady v supermarketu Kaufland, ale způ-
sobil i sesuvy půdy v Záblatí i Rychvaldě,
kde zatopil několik sklepů. 

Byli jsme povoláni k drátovenskému
podjezdu. Tam nás čekalo vyproštění za-
plaveného vozidla i s řidičem a likvidace
následků záplavy podjezdu. Ten týden na
přelomu června a července byl těžký a pří-
valové deště nechtěly přestat. Nejprve by-
la zatopena městská část Skřečoň a poté 
i některé další části. Třeba Pudlov a Starý
Bohumín. V Dolní Lutyni a Dětmarovi-
cích byly opět sesuvy půdy. 

V pátek 18. září proběhlo v Domě kultu-
ry města Ostravy slavnostní ocenění všech
jednotek hasičů, které se podílely na zá-
chraně lidských životů, majetku a odstra-
ňování následků letošní ničivé povodně
na Novojičínsku. Tam nám hejtman Mo-
ravskoslezského kraje Jaroslav Palas podě-
koval a předal ocenění. Jsme rádi, že jsme
mohli pomoci a doufáme, že se v poškoze-
né oblasti vrátí vše do původního stavu 
v co nekratší době. Jen si vzpomeňme na
povodně v roce 1997. 

David BRZEZNIAK

Je noc z 24. na 25. června a v nočních hodinách vypuká v Novém Jičíně, Bílovci,
Odrách, Kopřivnici a Frenštátu pod Radhoštěm 3. stupeň povodňové aktivity -
»ohrožení«. Přišla téměř sedmimetrová povodňová vlna. Do oblasti se sjíždějí zá-
chranáři z celého kraje. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Starý Bohumín dosta-
la 27. června rozkaz, aby hned druhý den vyrazila s největším množstvím techniky
na pomoc a likvidaci škod způsobených těmito povodněmi. Vyjeli jsme v počtu šes-
ti hasičů ve složení Jan Hanusek, Bohumír Huplík, David Brzezniak, Robin Dubec,
David Ševčík a Kamil Vavříček.

povodně

Před domem dětí a mládeže jsou v pl-
ném proudu práce na výstavbě malého
golfového hřiště. Takzvaný »putting gre-
en« s golfovým bunkrem a místem až pro
tři jamky vzniká přímo u hlavního vstu-
pu do budovy. Práce mají skončit v říjnu. 

V září proběhl postřik původní travnaté
plochy tak, aby drny neprorůstaly do nově
položeného trávníku. Na místo bylo do-
praveno rovněž několik tun hlíny, která
vyrovnala terén. »Zemina je rozhrnutá, pro-
bíhá tvarování a válcování plochy. Do 10. říj-
na chceme stihnout rovněž umístění pískového
golfového bunkru,« uvedl zástupce ředitelky
domu dětí a mládeže Ondřej Veselý. 

V další etapě bude následovat zasetí
speciální travnaté směsi pro golf, umístění
jamek a hnojení nového trávníku společ-
ně s prvotní péčí o něj. Příští rok na jaře
přivítá miniaturní hřiště na svém povrchu
první příznivce golfu. Hřiště bude sloužit
pro zábavu a seznámení se s tímto spor-
tem, stejně jako pro takzvané patovací
turnaje nebo jednoduchý trénink golfu. 

Náklady na realizaci, které přesahují 12
tisíc korun, pomáhá domu dětí a mládeže
uhradit akciová společnost Slezský ká-
men. Sponzor věnuje na výstavbu hřiště
částku 10 tisíc korun.

Lukáš KANIA
Před domem dětí a mládeže právě vzniká malé
golfové hřiště. Foto: Lucie Balcarová
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Název 1 2 3 4 5 Skore Body Pořadí

STAŘÍCI X 16:9 14:15 11:15 16:10 57:49 4 3.

OSTRAVACI 9:16 X 6:16 8:16 11:14 34:62 0 5.

ALL STARS 15:14 16:6 X 9:15 15:8 55:43 6 2.

STS CHVOJKOVICE 16:11 16:8 15:9 X 16:5 63:33 8 1.

FERNET TEAM 10:16 14:11 8:15 5:15 X 37:58 2 4.

TABULKA VÍTĚZŮ: KATEGORIE NAD 18 LET

TABULKA VÍTĚZŮ: KATEGORIE DO 18 LET

Název 1 2 3 4 5 6 7 Skore Body Pořadí

AKTA X X 8:1 7:4 4:6 7:4 8:15 16:0 50:30 8 3.

KING TEAM 1:8 X 7:5 2:10 0:9 1:14 6:1 17:47 4 5.

POLITICI 4:7 5:7 X 1:7 1:12 1:15 4:2 16:50 2 6.

CHÁNOVÁCI 6:4 10:2 7:1 X 5:4 7:5 7:1 42:17 12 1.

NERUDOVA 4:7 9:0 12:1 4:5 X 2:7 11:0 42:20 6 4.

OKRUŽNÍ 15:8 14:1 15:1 5:7 7:2 X 15:1 71:20 10 2.

VÍTĚZOVÉ 0:16 1:6 2:4 1:7 0:11 1:15 X 5:59 0 7.

Na hřišti ZŠ Čs. armády
bylo v sobotu 19. září pořád-
ně živo. Uskutečnil se tady
již 5. ročník streetbalového
turnaje pořádaného basket-
balovým klubem Bohumín
ve spolupráci s Alumont 
Building a. s. a Městským 
úřadem Bohumín.

V letošním turnaji změřilo
své síly sedm tříčlenných  tý-
mů v kategorii do 18 let a pět
tříčlenných týmů v kategorii
dospělých. Hrálo se systémem
každý s každým. V mladší ka-
tegorii zvítězil tým z názvem
Chánováci, kteří prošli turna-
jem bez jediné prohry. Druhé
místo obsadili kluci z Okružní
a bronz patří týmu Akta X.

V kategorii nad 18 let vyhrál
tým s názvem STS Chvojkovi-
ce, na druhém místě skončil
All stars a ze třetí příčky se ra-
dovali Staříci. Součástí turnaje
byly i doplňkové disciplíny.
Mladí borci soutěžili v házení

trestných hodů. Nejlépe se

vedlo Davidu Kalovi, který ze

čtyř pokusů proměnil tři. Star-

ší soutěžili ve střelbě trojek a

nejlepší ze všech byl David

Wnetrzak. Všichni finalisté si

odnesli za své výkony hodnot-

né ceny a zkrátka nepřišli ani

poražení, na které čekala slad-

ká cena útěchy. 

Závěrem chceme poděkovat

všem sponzorům a hlavně

městu Bohumín za poskytnutí

dotace na uspořádání turnaje.

Jaroslav ZIEMBINSKI

Streetbalový turnaj se letos vydařil

Atletickou sezónu ukončí 
Velká cena Bohumína

ČASOVÝ ROZPIS ZÁVODU: 
15.00 zahájení prezentace

16.00 zahájení závodů
16.05 rodiče s dětmi do 4 let (r. 2005 a mladší)

16.25 rozběhy na 60 m mladších žáků a žákyň (1996-97)

16.50 rozběhy na 60 m ženy

16.55 rozběhy na 60 m muži

17.10 rozběhy na 60 m starších žáků (1994-95)

17.25 rozběhy na 60 m starších žákyň

17.30 finále 60 m ženy

17.35 finále 60 m muži

17.40 300 m mladší žákyně (vložený závod)

17.50 300 m starší žáci (vložený závod)

18.00 1000 m ženy »Velká cena Bohumína«
18.10 1000 m muži »Velká cena Bohumína«
18.30 vyhlášení výsledků

Na stadionu je položen Du-
raton a na rovince je sedm
drah, 250-ti metrový ovál je
čtyřdráhový. Prezentace musí
být ukončena nejpozději 40
minut před startem každé ka-
tegorie.

Pořadí v žákovských katego-
riích bude určeno podle časů 
v rozbězích. 

Přihlášky můžou zájemci
posílat do 9. října na adresu
zves.kronika@centrum.cz ne-
bo Zdeněk Veselý, Komenské-
ho 1150, 73581 Bohumín.
Kontatkní telefon je 737 962
499. V přihlášce je nutné 
uvést také čas závodníka. 

Více informací se dozvíte 
na internetových stránkách
Atletického klubu Bohumín
www.ak-bohumin.cz. (mia)

Už příští středu 14. října odstartuje atletický závod svou 6. Velkou cenou 
Bohumína u příležitosti ukončení sezóny na dráze atletického stadionu při Zá-
kladní škole Čs. armády. 

Žáci ZŠ ČSA vystříleli
zlato, stříbro i bronz

V polovině září se konalo
MK ve střelbě ze vzduchovky,
kterého se zúčastnili i žáci naší
školy. Na příčce nejvyšší v ka-
tegorii starších žákyň se umís-
tila Michaela Kilarová, čímž
dokázala, že střelba není jen do-
ménou chlapců. Druhé a třetí
místo mezi mladšími žákyněmi
vybojovaly Aneta Bílková a Va-
lentine Čepová. V kategorii
mladších žáků byl na druhém
místě Filip Polzer a za starší žá-
ky si vystřílel bronzovou me-
daili Vojtěch Štěpánský. Všem
gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších sportovních
soutěžích.  (gie)

Pozvánky
● První zahajovací turnaj 

amatérů ve čtyřhrách bad-
mintonu odstartuje v sobotu
10. října. Začíná se v 15 hodin
ve Sportcentru Bohumín. 

● Turnaj žáků ve squashi se
uskuteční v sobotu 17. října od
15 hodin. Proběhne ve Sport-
centru Bohumín, kam jsou
zvány všechny děti. Pohoštění
pro hráče je zajištěno. (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

Sociální demokracie proti hazardu

To vůbec ne. Pracujeme
na těchto opatřeních již
delší dobu. Už v dubnu komunisté podali návrh no-
vely, která má umožnit znovu proplácet náhradu
mzdy za první tři dny nemoci a za všechny kalen-
dářní dny. ODS jásá, že se systém neproplácení
prvních tří dní nemoci osvědčil a loni ve srovnání 
s rokem 2007 počet případů pracovní neschopnos-
ti klesl z 2,72 milionu nově hlášených případů na
2,22 milionu, což byl nejnižší výsledek v historii ČR.
Znamená to, že jsme se zázračně uzdravili? Kdepak.
Lidé si často na nemoc berou dovolenou, nebo ji
dokonce přecházejí, aby se nedostali do finančních
obtíží. ODS se nepodařilo komunistickou novelu za-
mítnout, takže postoupila do druhého čtení, kde se
jí bude zabývat výbor pro sociální politiku. Chtěla
bych upozornit ještě na dva politiky, kteří hlasovali
pro zamítnutí, aby si občané povšimli, jaký vztah
mají k jejich problémům. Jsou to Michaela Šojdro-
vá z KDU-ČSL a Martin Bursík ze Strany zelených.
Do druhého čtení postoupil i komunistický návrh na
zrušení stropů na sociální zabezpečení pro lidi s vy-
sokými příjmy. KSČM tyto tzv. stropy považuje za
nespravedlivé a nesolidární. Krize by neměla drtivě
dopadnout na ty, kteří obracejí každou korunu, za-
tímco lidé s vysokými příjmy by zůstali »vysmátí«. 

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

KSČM jako jediná strana zastoupená ve sněmov-
ně nepodpořila mírně upravený tzv. Janotův balí-
ček. Znamená to, že vám nezáleželo na tom, aby
státní rozpočet měl nižší schodek? 

Záleželo a záleží nám na tom, aby za krizi nepla-
tili ti, kteří ji nezpůsobili. Nesouhlasili jsme proto
se škrty v sociální oblasti a naopak jsme mimo jiné
navrhovali zvýšit příjmy státního rozpočtu, napří-
klad vyšším zdaněním velkých příjmů. Třeba lidé 
s ročním příjmem nad milion korun by platili 32%
daň. Nepovažuji to za nějaký trest za úspěšnost,
ale za výraz solidarity v době hospodářských potíží
země. Obdobně jsme navrhli pro právnické osoby
čili firmy se ziskem do deseti milionů zachovat
19% daň pro ty, kteří mají roční zisk přes 10 milio-
nů, zavést daň z příjmu 25 %. Žádný z našich návr-
hů nebyl přijat. Nejvíc mě zarazilo, že je shodila 
i ČSSD. Sociální demokraté se vzdali toho, co ještě
den před hlasováním prosazovali, tedy zvýšení pří-
davků na děti, zvýšení dávek v nezaměstnanosti či
požadavku na valorizaci důchodů. Takzvaný kom-
promis, na který ČSSD nakonec kývla, je silně pra-
vicový. 

Komunisté navrhli vypustit z tzv. Janotova 
balíčku část věnovanou zdravotnímu pojištění.
Znamená to, že nechcete, aby pojiš�ovny 
hradily očkování proti pneumokokům? 

To naopak chceme! A ministryně zdravotnictví
to dávno mohla vyřešit podzákonnou normou. I tak
jsme navrhli, aby část věnovaná tomuto očkování
v balíčku zůstala. V přechodných ustanoveních 
v novele se snižují ceny a úhrady léčivých příprav-
ků plošně o 5 %. To zní dobře, ne? Až do chvíle, než
občané v lékarně zjistí, že okamžité snížení maxi-
mální ceny léčivých přípravků znamená sice úlevu
pro pojiš�ovny, ale u léků už dostupných v distri-
bučním řetězci to bude znamenat zvýšení doplat-
ků, které platí pacienti. To byl jeden z důvodů, proč
jsme tuto část balíčku rovněž nemohli podpořit. 
Nechali jste se odradit neúspěchem při tomto 
hlasování od prosazování sociálních opatření, 
která by zmírnila dopad krize na občany 
s průměrnými a podprůměrnými příjmy? 

pol i t ika

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

»Platit za krizi by neměli ti, kteří ji 
nezpůsobili«, říká Milada Halíková

které chtějí bránit své občany
a snižovat kriminalitu, která 
z hazardu plyne, a na straně
gamblerstvím postižených ro-
din. A kdo naopak nezakrytě
podporuje společnosti provo-
zující hazard, stojí na straně je-
jich zisků a problémy obcí ani po-
stižených rodin jej nezajímají.
Podle skutků poznáte je, říká
se. Zapamatujme si proto, že

poslanci ODS,
TOP 09 a bo-
hužel i většina

komunistů jsou ti druzí.
Proč o tom píšu v městských

novinách? Protože to ovlivňu-
je i naše město. Naše zastupi-
telstvo přijalo naprosto jedno-
myslně, napříč všemi stranami
(jaký rozdíl od celostátní poli-
tiky!) vyhlášku, pomocí které
jsme dokázali snížit počet hra-
cích automatů z původních
140 na 30. Zmizely všechny
herny. Došlo k poklesu drobné
kriminality, v noci byl v okolí
bývalých heren klid a děkovaly
i gamblerstvím zasažené rodi-

Nejprve v rámci schvalování
zákonů, týkajících se snížení
deficitu státního rozpočtu, ne-
prošlo zdanění příjmů pro lo-
terijní společnosti. Poté se hla-
sovalo o zařazení novely lote-
rijního zákona na pořad jedná-
ní. Jde o senátní novelu, jejímž
jsem spoluautorem. Ta by dala
obcím do ruky nástroj, s jehož
pomocí by kromě hracích au-
tomatů mohly vyhláškou regu-
lovat také tzv. videoloterijní
terminály. Tuto novelu se v sa-
motném Senátu podařilo pro-
sadit po letech neúspěšných
pokusů teprve poté, kdy ODS
ztratila v Senátu většinu. 
A přestože byla schválena již 
v lednu, dosud nikdy nebyla

zařazena na pořad jednání
sněmovny. Trochu jsem doufal,
že se poslanci
pod tíhou oné
novinářské
provokace  budou snažit hla-
sovat pro projednání, aby na
ně nepadnul ani stín podezře-
ní, že lobbisté byli úspěšní.
Poslanci sociální demokracie
proto navrhli projednání to-
hoto zákona. Podpořili je také
poslanci lidovců a strany zele-
ných. Ale bohužel - odpadlíci
lidovců ve straně TOP 09, vět-
šina komunistů a VŠICHNI
poslanci ODS hlasovali proti.
Jako dosud vždy. Jasně se tedy
opět ukázalo, kdo hájí čí zá-
jmy. Kdo stojí na straně obcí,

Tak máme zase o něco více jasno, kdo v naší zemi podporu-
je gamblerství a hazard. Novinářům se pomocí určité provo-
kace podařilo odhalit, že zástupci KSČM a zatím ještě ani ne-
vzniklé strany TOP 09 jsou ochotni za »milionové sponzor-
ství« podpořit úpravy zákonů, které by šly na ruku loterijním
společnostem. To proběhlo tiskem a každý to ví. Ale mimo
pozornost médií se v oblasti loterií odehrálo v poslanecké
sněmovně minulý týden ještě několik dalších událostí.

ny. Ale nyní se herny vrátily 
a s nimi ještě daleko větší po-
čet mnohem nebezpečnějších
terminálů, které povoluje mi-
nisterstvo financí. A s těmi
město nemůže podle současné
legislativy nic dělat. A kdo byl
ten, který povolil největší po-
čet těchto přístrojů a za jehož
ministrování se hazardu mi-
mořádně dařilo? Inu Miroslav
Kalousek, zakladatel TOP 09.
Jaká shoda náhod! A právě
kvůli této skutečnosti jsme
spolu s dalšími městy a obcemi
založili Sdružení měst a obcí
proti hazardu a bojujeme za
změnu legislativy. Zatím jsme
neúspěšní. Zatím. 

Petr VÍCHA, MO ČSSD

pol i t ika
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Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a tiše budeme vzpomínat.

Dne 9. října 2009 by

oslavil 70. narozeniny

pan Jan
MACZUREK.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

přítelkyně Dáša s rodinou a známí. 

Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

Dne 10. října 2009 

by oslavila 

70. narozeniny 

paní Anna
BUŘIČOVÁ 

ze Záblatí, 

která nás navždy opustila 

24. března 2009. 

Vzpomíná syn Aleš, snacha Lenka 

a vnuk Alešek. 

S hlubokým 

zármutkem 

oznamujeme, že nás

dne 18. září 2009 

navždy opustila 

po dlouhé nemoci 

naše maminka 

paní Cecilie STAŇKOVÁ. 

Děkujeme za projevenou soustrast. 

S láskou zarmoucená rodina.

Odešel drahý, 
bez slůvka rozloučení, 

odešel tak náhle, 
až těžko k uvěření. 

Dne 30. září 2009

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí

mého manžela, 

tatínka, dědečka a strýce 

pana Petera KAVULÁKA. 

S úctou vzpomínají manželka Zdeňka 

a rodina Macháčova a Spáčilova.

Blahopřání - jubilea
Dne 11. října oslaví
své 60. narozeniny

naše milovaná 
manželka, maminka,
babička a prababička 

paní Alena
VRÁNOVÁ. 
Do dalších let 

ti mnoho zdraví, štěstí, spousty elánu 
a radosti ze života ze srdce přejí 

manžel Jiří, dcera Mirka, 
vnoučata Tomáš, Jirka, Veronika 
s manželem a pravnučka Terezka.

Dne 15. října 2009
oslaví naše milovaná
manželka, maminka

a babička 

paní Marie
PAVLÍKOVÁ

z Bohumína-Skřečoně

své životní jubileum
70 let. Za její lásku a obětavost pro celou
rodinu jí do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí, rodinné pohody a radosti
z vnoučat. To jí ze srdce přejí manžel Jiří,

dcera Marcela, syn Jiří, ze� Tomáš, 
snacha Hana a vnoučata Jirka, 

Barborka a Lukášek.

Čas plyne, ale vzpomínka 
v srdci zůstává.

Dne 12. října 2009

vzpomeneme 

3. smutné výročí úmrtí

paní Hildegardy
POLÁCHOVÉ

a zároveň 9. listopadu

2009 vzpomeneme 

jejích nedožitých 77 let. 

�
Vzpomínají manžel Oldřich, 

synové Oldřich a Pavel s rodinami.

Dne 13. října 2009

vzpomeneme 

1. smutné výročí 

naší milované 

maminky, babičky 

a prababičky 

paní Jarmily
PETŘÍKOVÉ.

�
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Dcera Alena s rodinou.

Noví občánci našeho města

Manželé Kopeční si opět řekli své »ano«

Do Pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni malí Bohumíňáčci:
Matěj Audy ● Natalie Bílková ● Patrik Bruzl ● Hana Cermanová ● Kristýna Cieślarová ●

Tomáš Čepelák ● Filip Daniš ● Martina Ferfecká ● David Gabčo ● Eva Gabčová ● Natálie
Gabčová ● Michal Gaidečka ● Kristýna Ganittová ● Patrik Gorol ● Jan Harwot ● Lucie 
Kolesárová ● Tomáš Król ● Lucie Kupczynová ● Veronika Moricová ● Beáta Muszańská ●

Jozef Oračko ● Tereza Pohludková ● Helena Pompová ● Barbora Pospíšilová ● Kristina
Samliková ● Sebastián Sčuka ● Silvie Sčuková ● Petr Šeliga ● Gabriela Tomášková ●

Sebastian Urbánek ● Viktor Weissmann. (mat)

Padesát. Přesně tolik
let spolu žijí bok po bo-
ku manželé Alois a Kris-
tina Kopeční z Nového
Bohumína, kteří společ-
ně s rodinou a přáteli 
oslavili v sobotu 19. září 
v obřadní síni městské-
ho úřadu zlatou svatbu. 

Komise pro občanské
záležitosti přeje jubilan-
tům ještě spoustu krás-
ných společně strávených
chvil, hodně zdraví a ra-
dosti z vnoučat a pra-
vnoučat. (faj)
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● Hubnutí: www.zdrave-
hubnout.cz.

● Chcete se rychle a dobře
naučit AJ? Nechcete za výu-
kou dojíždět? A chcete to vše
za přijatelnou cenu? Volejte
ještě dnes, večery od 18 hod.
✆ 608 761 068 nebo pište na
ajako-lipovska@seznam.cz.

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

● Koupím byt, i zadlužený.
Platba v hotovosti. ✆ 603 785
142.

● Prodám dr. byt 3+1
v dosahu centra Bohumína. 
✆ 775 610 464.

● Koupím RD, chatu, po-
př. parcelu, platím hotově. 
✆ 608 370 379.

inzerce

krátce

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

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

● Podnikání: www.vydelek-
zdomu.cz.

● Prodám byt 2+1, možnost
pronájmu na smlouvu. ✆ 775
610 464.

● Prodám dr. byt 1+1, 50
m2, přízemí, nízký nájem, cih-
lový dům, plast. okna, 398
000 Kč. ✆ 603 366 056.

● Prodám lit. plyn. kotel
Viadrus G 27E GL 18-26,5
KW vč. ob. čerpadla, trojc.
ventilu a pok. termostatu REV
20 a 80l bojleru, vše za skvě-
lou cenu. ✆ 774 194 415.

● 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!

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

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

● Prodej ovocných a okras-
ných dřevin a růží v zahrad-
nictví Zupaz za Lidlem . Otev-
řeno PO - PÁ 8 - 16, SO 
8 - 12 hod. ✆ 596 013 463.

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

● Pronajmu slunný, nezaří-
zený byt 2+1 v Orlové, ul.
Lesní, 4 NP, v blízk. MHD,
centra a lesoparku, po část. re-
kon. - plast. okna, zděné jádro.
✆ 775 100 589, 731 485 656

● Prodám dr. byt 2+1 v Bo-
humíně, ul. Mírová, nízká zá-

stavba, dům po celkové revita-

lizaci. ✆ 732 765 845.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-

berců, samonivelační stěrky,

renovace parket. Více na www.

dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● 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.

ZAHRADNICTVÍ
Jiří Varkoček 
VRBICE nabízí

macešky 
a hrnkové chryzantémy 

pro výzdobu zahrad a hrobů.
Velký výběr chryzantém 

na dušičky od 40 Kč.
OTEVŘENO: Po - Pá: 9 - 13, 
14 - 17 hod., So: 8 - 13 hod.

Oko si všímá a chválí 
Bohumín se postupně díky péči majitelů ne-

movitostí a rodinných domků obléká do nových
šatů. V Záblatí v Budovatelské ulici rekonstruo-
val manželský pár starší domek čp. 128. Barevně
ladí s protějším objektem, který byl opraven již
před několika lety. Na snímku vpravo objekt
před rekonstrukcí, dole již domek září novotou.

Text a foto: František KREJZEK 

Čajka otevírá dveře
Začíná podzimní období 

a klubová Čajka, která je urče-
na především pro mladé, opět
otevírá své dveře. Zájemci ji
mohou navštívit v pátek či 
v sobotu 9. a 10. října v čase
mezi čtvrtou hodinou odpoled-
ní a pobýt až do osmi večera.
Čajka se nachází v modré bu-
dově v Masarykově ulici vedle
Chopinova parku. Konvička
kvalitního čaje se zde nabízí
jen za patnáct korun. (mp)

Angličtina v modrém
Kdo má chu� se učit anglic-

ky, může zkusit Angličtinu pro
začátečníky v modrém. »Kurz
se koná každou středu od pěti 
do šesti odpoledne, v klubovně 
v modré budově vedle Chopinova
parku,« uvedla za organizátory
Miriam Paszová. Cena hodiny
je 25 korun a maximální počet
účastníků je deset lidí. Anglič-
tina je určena lidem do čtyři-
ceti let. Zájemci se mohou při-
hlásit osobně nebo na telefo-
nu 736 627 503. (mia)

Squashový turnaj
Turnaj amatérů ve squashi

se bude konat v sobotu 24. říj-
na. Odstartuje v 17 hodin ve
Sportcentru Bohumín . (jvc)

V útulku čekají na své pány dva čipovaní pejsci
V městském útulku v Bohumíně-Šunychlu čekají na své majitele dva čipovaní psi. V prvním

případě se jedná o německého ovčáka, starého asi pět let. Číslo čipu je CZE 098100263410.
Druhým pejskem je fenka dobrmana, stará asi tři až čtyři roky. Její číslo čipu je COUNTRY 956,
000000899510. Oba psi byli odchyceni společně v městské části Šunychl ve čtvrtek 8. září. 
Pracovníci útulku žádají majitele psů, aby kontaktovali správce útulku Břetislava Grabowského
na telefonním čísle 603 357 534, anebo Evu Liszokovou z odboru životního prostředí a služeb
městského úřadu na telefonním čísle 596 092 174. (balu)
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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.

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 .

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

Mobil: 732 825 598
Relaxujte: MASÁŽE V AQUACENTRU − Jaromír Hrbáč, 

objednávky na tel. 603 802 030.

ABvet veterinární klinikaABvet
veterinární klinika

POHOTOVOST ✆ 604 957 560www.abvet.cz

Bohumín, Nerudova 1040 ✆ 596 012 146

Akce na měsíc říjen − 20% SLEVA 
NA KASTRACE PSŮ A KOČEK. 

Akce na měsíc listopad − ODSTRANĚNÍ 
ZUBNÍHO KAMENE ULTRAZVUKEM

za akční cenu 530,− Kč (dle druhu anestezie).

OTEVŘENO: 
Po−Pá: 16:00 − 23:00
So − Ne: 17:00 −23:00
REZERVACE: ✆ 596 033 216

ZAHÁJEN NEKUŘÁCKÝ
PROVOZ!

www.mersi.cz

BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ ,  SPORTOVNÍ  A  SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE  MĚSTĚ od 8 .  do  22 .  ř í jna

KAM V BOHUMÍNĚ?
K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 10. 10. od  9 do 17 hodin. DNY ZDRAVÍ. Měření
tuku, cholesterolu, tlaku, cukru v krvi, hmotnosti,
individuální poradenství v oblasti výživy, výstava
knih o zdraví. Vstup zdarma. Foyer kina K3.
■ 11. 10. od 10 hodin. DOKTORSKÁ POHÁDKA.
Představení na motivy pohádky Karla Čapka v po-
dání divadélka Smíšek. Vstupné 50 Kč. Kino K3.
■ 11. 10. v 18 hodin FLOS INTER SPINAS - KVÍTÍ
MEZI TRNY. Svatováclavský hudební festival. 
Vstupné 60 Kč, kostel Božského srdce Páně.
■ 17. 10. od 14 hodin. POKUS O GUINESSŮV RE-
KORD - NEJVÍCE LIDÍ S PLYŠÁKEM NA NÁMĚSTÍ. 
■ 20. 10. - 8. 11.  BOBAN NA FOTOGRAFIÍCH.
Výstava fotografií Bobanu alias BOhumínského
BAvidélka převážně Nedělního. Vernisáž výstavy
v úterý 20. října v 18 hodin. Foyer kina K3.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz,
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ 1. 10. - 30. 10. PO KOLEJÍCH. Svět lokomotiv,
vagónů, výhybek a nádraží očima fotografů Želpa-
ge. Chodba v 1. patře.   
■ 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 zdarma.
Dětské oddělení. 
■ 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.
Zábavná 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 do-
provodem Jardy Holeše. Vstupné 20 Kč. Studovna.
■ 16. 10. od 13 hodin. O PEJSKOVI A KOČIČCE
A DORTU I SPRAVOVÁNÍ KALHOT. Vstup zdar-
ma. Dětské oddělení.  

KINO K3 BOHUMÍN 

Pokud není uvedeno jinak, 
začíná představení v 19 hodin.

■ 8. - 9. 10. ÚNOS VLAKU 1 2 3. Americko-brit-
ský thriller z roku 2009. Vstupné 75 Kč.
■ 10. - 11. 10. PROROCTVÍ. Americko-britské
sci-fi z roku 2009. Vstupné 70 Kč.        
■ 12. 10. STRACH(Y) ZE TMY. Animovaný fran-
couzský film z roku 2007. Vstupné 60 Kč.
■ 14. 10. v 9 hodin HLÍDAČ Č. 47. Český snímek 
z roku 2008. Vstupné 50 Kč.

P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w. k 3 b o h u m i n . c z

■ 21. 10. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNI-
ČEK. Jen na telefonickou objednávku. Bobeš.
■ 21. 10. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČTINOU
pro děti od 4 let. Slůně.
■ 22. 10. v 15 hodin FOCENÍ DĚTÍ. Podzimní té-
matika, jen na telefonickou objednávku. Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DDM BOHUMÍN, Janáčkova 715 
www.ddmbohumin.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 12. - 17. 10. KNIHOVNA V OBRAZECH. Výsta-
va fotografií na náměstí T. G. M. Netradičně poja-
té snímky ze života knihovny, jak je viděly děti 
z fotokroužku DDM. Náměstí T. G. Masaryka.

OSTATNÍ KULTURA

■ 11. 10. v 15 hodin PODZIM - ZA HUMNY LÍTÁ
DRAK. Pouštění draků na louce za hasičskou
zbrojnicí v Kopytově. Odměníme nejlepší dračí po-
sádku, nejrychlejší vzlet a originalitu. Na závěr tá-
borák s možností opékání párků. Akce se koná jen
za příznivého počasí. Hasičská zbrojnice Kopytov.

SPORT

■8. 10. v 16 hodin FK Bohumín - MFK OKD Karviná B.
FOTBAL: starší přípravka, travnaté hřiště za parkem.
■ 8., 12., 15., 19. a 22. 10. v 17 hodin a 18 hodin
PILATES. Skupina od 17 do 18 hodin - ženy seni-
orky, 2. skupina od 18 do 19 hodin. Slůně.
■ 10.10. v 10.45 hodin FK Bohumín - MFK Havířov
C. FOTBAL: mladší žáci, travnaté  hřiště za par-
kem.
■ 11. a 18.10. v 16 hodin AEROBIC. Sál sokolov-
ny v Záblatí.
■ 14. a 21.10. v 18 hodin TAI-CHI. Slůně.
■ 17.10. v 9 hodin FK Bohumín - Sn Horní Žukov.
FOTBAL: starší žáci, travnaté  hřiště za parkem.
■ 17.10. v 10.45 hodin FK Bohumín - Viktorie Bo-
humín. FOTBAL: mladší žáci, travnaté hřiště za
parkem.
■17.10. v 15 hodin FK Bohumín B - Baník Fučík Orlo-
vá. FOTBAL: okresní přebor - muži B, hřiště Vrbice.
■ 18.10. v 15 hodin FK Bohumín - Sk Moravan
Oldřišov. FOTBAL: krajský přebor - muži A, trav-
naté  hřiště za parkem.
■ 22.10. v 15 hodin FK Bohumín - TJ Petřvald. FOT-
BAL: starší přípravka, skupina A, 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 starší žá-
ci; od 19 do 20 hodin PILATES.

STŘEDY: od 16 do 17 hodin AEROBIK PRO
DĚTI - mladší žáci; od 17 do 18 hodin starší žá-
ci; 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.

■ 15. - 16. 10. NÁVRH. Romantická americká ko-
medie z roku 2009. Vstupné 75 Kč.
■ 17. - 18. 10. OPERACE DUNAJ. Česko-polská
komedie z roku 2009. Vstupné 66 Kč.
■ 18. 10. v 10 hodin DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINO-
SAURŮ. Animovaná komedie USA. Vstupné 66 Kč.
■ 22. 10. - 23. 10. ŽIVOT JE BOJ. Akční americký
film z roku 2009. Vstupné 60 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 11. a 18. 10. ve 14 hodin KLUB - Kurz kresby 
a malby s Jirkou Gregerem. 

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.

■ 8. 10., 15. 10., 22. 10. v 15.30 hodin TANEČKY
PRO NEPOSEDNÉ DĚTIČKY od 3,5 let. Slůně.
■ 10. 10. 15 - 18 hodin MÁMA, TÁTA A JÁ.
Víkendový provoz herny pro celou rodinu. Bobeš.
■ 12. 10., 19. 10. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA
PRO RODIČE S DĚTMI. Klasické i netradiční vý-
tvarné techniky pro nejmenší od 2 let. Slůně.
■ 13. 10., 20. 10. v 8.30 hodin MINIŠKOLIČKA
ANEB HRANÍ BEZ MÁMY. Dvě hodiny s progra-
mem. Vhodná příprava pro vstup do MŠ. Slůně.
■ 13. 10. v 17 hodin CVIČENÍ PRO TĚHULKY
+ beseda. Jak jsme přišli na svět, vývoj smyslů,
prenatální komunikace od 18 hodin. Bobeš.
■ 13. 10., 20. 10. v 18 hodin ANGLIČTINA PRO
MÁMY. Slůně.
■ 14. 10., 21. 10. v 9.30 hodin CVIČENÍ RODIČŮ
S DĚTMI. Děti od 18 měsíců a od 2 let. Společné
cvičení dětí a rodičů, velká tělocvična DDM.
■14. 10. v 10 hodin JAK SE CHOVAT K PEJSKŮM.
Setkání s »mazlícími pejsky« z canisterapie. Bobeš.
■ 14. 10. v 15 hodin HRÁTKY S ANGLIČTINOU
pro děti od 4 let. Hravou formou nabízí dětem 
seznámení s cizím jazykem. Slůně.
■ 15. 10. v 10 hodin PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU.
Divadelní představení pro děti. Slůně.
■ 14. 10., 21. 10. v 16 hodin CVIČENÍ A POVÍDÁ-
NÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz. Slůně.
■ 16. 10. POVÍDÁNÍ PŘI ŠPLOUCHÁNÍ. Plavání
pro rodiny (na telefonickou objednávku). Bobeš.
■ 16. a 19. 10. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ.
Sběr zboží v provozní době herny.Bobeš.
■ 20. a 21. 10. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ -
PRODEJ. V provozní době herny. Bobeš.
■ 20. 10. v 15.30 hodin CVIČENÍ KOJENCŮ 
A BATOLAT. Program pro děti od 0 do 12 měsíců
v doprovodu rodičů. Slůně.
■ 20. 10. v 17 hodin MANIPULACE S MIMIN-
KEM + koupání a péče o dítě. Bobeš.
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Nové Bohumíňáčky vítali na radnici
Velkému zájmu ze strany rodičů se těší tradiční vítání nových občánků. Každý měsíc vítá

nejmladší Bohumíňáčky komise pro občanské záležitosti v obřadní síni městského úřadu. 
V sobotu 3. října pozvala matrika ke slavnostnímu obřadu 31 rodin s jejich maličkými. Obřad
zahájilo krátké recitační pásmo. Po něm již předseda komise Vilém Bannert popřál dětem
š�astný život a rodičům hodně úspěchů při výchově jejich dě�átka. V závěru slavnostního
vítání se rodiče nejmladších občánků podepsali do  Pamětní knihy města Bohumína a pře-
vzali si také dárek a kytičku. (lys)

Naši senioři se při soutěži skvěle bavili
Mezinárodní den seniorů, který připadá na první říjnový den, si o víkendu i u nás v Bo-

humíně aktivně připomněli dříve narození. V sobotu 3. října se v areálu základní školy na
ulici Čs. armády opět po roce pustili do plnění úkolů v rámci Zábavně-sportovních her 
seniorů. Senior klub je v Bohumíně pořádal už  potřetí. Záštitu nad průběhem her převzala
místostarostka Věra Palková. Pětičlenná družstva seniorů se utkala například v hodu na
basketbalový koš, ve střelbě na bránu nebo v přenášení vajíček a v řadě dalších úkolů, které
prověřily jejich zručnost, obratnost i postřeh. »Zachovali jsme rovněž tradici doprovodné sou-
těže o nejlepší moučník,  protože hlavně členky klubu, stejně jako řada našich přátel, ráda peče.
Čerstvě napečené dobroty provoněly celý sál,« uvedla za pořádající Klub seniorů Anna Švan-
carová. Akci pomáhalo Senior klubu zorganizovat Centrum sociálních služeb a sociální 
odbor radnice. (luk) Foto: Karel Balcar

Vražda sexem 
zaplnila kino

Téměř tři sta diváků se na konci září vý-
borně bavilo v kině K3 při komedii Vražda
sexem z pera Joan Shirleyové. Anglickou,
lehce feministickou komedii, přijelo do Bo-
humína představit Divadlo Pavla Trávníč-
ka. Herec i moderátor hru režíroval a zahrál
si také jednu z hlavních rolí, a to zneuzna-
ného umělce - spisovatele a malíře Bernie-
ho. Bohumínské hlediště se při skvělých he-
reckých výkonech a neuvěřitelných situa-
cích otřásalo salvami smíchu. (balu)

Foto: František Krejzek 

Foto: František Krejzek 

Koncert písničkářky
Lenky Filipové

Koncertní recitál Lenky Filipové připra-
vila K3 Bohumín na úterý 20. října od 19
hodin v kinosále. Stálice naší populární 
i klasické hudební scény se představí v triu
s kytaristou Mirkem Linhartem a irským
harfenistou Seanem Barrym. Po skončení
koncertu je naplánována autogramiáda
spojená s prodejem všech dostupných no-
sičů a plakátů Lenky Filipové. (mia)


