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Zájem vodáků o meandry
trvá str. 6

Z fáraček do poetického
světa šesti strun str. 9

Díky červené Rocbindě
zabrzdíte »na pětníku«

str. 10

Kultura otevírá cestu 
k lidem str. 11

Nový skřečoňský most bu-
de. Bitva Bohumíňáků o je-
ho dostavbu je u konce a do-
padla vítězně. Ministr Vít Bár-
ta pod tíhou důkazů i hlasu
lidu veřejně slíbil při své ná-
vštěvě Bohumína, že se most
dostaví. Sice v minimalistic-
ké, ale pro město veledůleži-
té variantě. Dokončen má být
už v polovině příštího roku.

Sotva ministr vystoupil v Bo-
humíně 27. srpna z auta, do-
stal na uvítanou místo chleba
se solí stoh petičních listů. »To
má váhu,« uznal ministr. Aby
ne. Vždy� petici proti zastave-
ní výstavby mostu podepsalo
za deset dní neuvěřitelných 10
156 lidí. A nebyli to jen Bohu-
míňáci. Bitva o most sjednoti-
la lidi bez rozdílu věku či pro-
fese napříč celou republikou.
»Dostavte most v Bohumíně!« se
ozývalo i z internetu a před-
ních médií.

»Most má absolutní prioritu.
Znovu se omlouvám všem obča-
nům Bohumína za zastavení jeho
stavby. Zbořit starý, rozestavět
nový a vzápětí jeho budování za-
stavit, to by dopálilo každého,«
kál se Bárta. Obratem přislíbil,
že stavba bude pokračovat, by�

jen v nezbytně nutné variantě.
Kvůli nedostatku financí bude
dokončen jen kruhový objezd
ve Skřečoni, samotný most 
a sjezd na ulici Jana Palacha. 

»Oceňuji přístup pana minist-
ra a to, že dokázal změnit své ne-
gativní stanovisko, jakmile zjistil,

že se pod názvem Skřečoň - Bo-
humín - obchvat skrývá i náš
most. Je to pozitivní zpráva pro
občany Bohumína a všechny sig-
natáře petice. Nedělali to zbyteč-
ně,« komentoval ministrovo
rozhodnutí starosta Bohumí-
na Petr Vícha. Dodal, že i když
půjde o minimalistickou verzi,
most s vjezdem do centra bude
plně funkční. 

Stavba dálničního přivadě-
če, který má na skřečoňský
most navázat, zatím pokračo-
vat nebude. Jeho dokončení
bude ministerstvo posuzovat
spolu se stavbou dálnice D 47
podle dostupných financí a ná-
kladů na případnou konzerva-
ci. »Hlavní je pro nás most, ale
budeme usilovat i o dobudování
dálnice a přivaděčů, protože je-
jich protahující se stavba zatěžuje
naše obyvatele hlukem, prachem
a zvýšenou těžkou dopravou,« 
uzavřel Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Ministr Bárta (druhý zleva) se na vlastní oči přesvědčil, že ukvapená 
a od stolu vedená rozhodnutí nemají smysl. Foto: Pavel Čempěl

Bárta: »Most v Bohumíně se dostaví!«

1. září se opět otevřely brány
všech osmi bohumínských škol 
a lavice se zaplnily ostřílenými
»mazáky« i novými tvářičkami.

Školy pro ně jako každoročně
připravily řadu novinek. Napří-
klad Masarykova škola nové školní
hřiště, ve Skřečoni mají tři třídy
vestavěné multifunkční skříně

a bývalá polská škola spadající
pod ZŠ Beneše nový sytém vy-
tápění. Školáky z »Benešov-
ky« navíc čeká i mimořádná

změna při výuce anglického jazy-
ka. Bude ji vyučovat rodilý mluvčí.

To vše podrobí už brzy zatěžká-
vací zkoušce 1699 bohumínských
žáků, před které se postaví 140 
učitelů. Dámy za katedrou budou
už tradičně v přesile. V pedagogic-
kém sboru je pouhých 18 učitelů.
Děti budou mít k dispozici i 16 
pedagogických asistentů a psycho-
logů a o zázemí se jim bude starat
79 školnic, uklízeček, kuchařek
nebo údržbářů. (tch)

Světlanka a s ní 183 bohumínských prvňáčků

První školní den Světlanky Rákosové (6) bedlivě sledovali nejen její rodiče 
a sourozenci, ale i redakce Oka (reportáž na str. 7) Foto: Pavel Čempěl

Poprvé do školy

Také lázeň musí projít 
očistnou lázní str. 3

Rekonstrukci sledují 
ostřížím zrakem 
památkáři str. 5
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V Bohumíně se staví ve velkém. Stačí letmý
pohled a spatříte teplovod, rekonstrukce síd-
lištních ploch nebo velké opravy obytných do-
mů. Co příliš vidět není, jsou takzvané havarij-
ní a operativní opravy. Přesto je běžná údržba
domů naprosto nezbytná, aby
nemovitosti nezchátraly a byd-
lení neztratilo na kvalitě.

Každým rokem má město kromě výdajů na
velké rekonstrukce domů v rezervě prostředky
pro havarijní a operativní opravy. Letos tato
částka překročila třicet milionů. Vysoká je jen
zdánlivě. Musí totiž pokrýt běžné opravy a drob-
né investice v domovním fondu, který předsta-
vuje 4490 městských bytů.

Z vyčleněných prostředků jdou peníze na zu-
šlechtění uvolněných bytů nebo odstranění škod

po vandalech. Vodovod, topení, odpady či elekt-
roinstalace ve společných prostorách. I jejich 
opravy spolknou nezanedbatelnou částku. Z vy-
braného nájemného se hradí také základní opravy
po zatečení při deštích či vlivem tajícího sněhu.
Jen odstranění rampouchů a sněhových převisů 

a následné opravy poničených
střech si letos vyžádaly téměř mi-
lion. Značná část prostředků ak-

tuálně putovala také na likvidace povodňových
škod a odstranění následků přívalových deš�ů na
domech v Pudlově, Vrbici a Starém Bohumíně.
Škody se nevyhnuly ani sklepům v centru města.

Ačkoliv jednotlivé havarijní a operativní 
opravy spadají spíše do oblasti malých oprav,
jsou pro zajištění bezproblémového chodu do-
movního fondu města naprosto nezbytné. 

Stanislav SVRČINA, majetkový odbor

Aby nám domy nespadly na hlavu

o p r a v y

Novinky z městských částí

VRBICE
■ Radnice nechala opravit za

634 tisíc korun zdejší hasič-
skou zbrojnici a také budovu
místní palírny za 540 tisíc ko-
run. Prostranství před ní dopl-
nily dětské atrakce. 

■ Několik místních ulic se
dočkalo nové vozovky. Jedna 
z posledních panelových ulic 
v Bohumíně, příznačně nazva-
ná Panelová, má nový povrch
za 130 tisíc a souběžná ulice 
s Požární ulicí za 430 tisíc ko-
run. Pokračují také opravy
chodníku v Ostravské ulici.

■ V červenci nechalo město
opravit klapu na Vrbické
stružce. Příští rok čeká částeč-
ná oprava kanalizaci ve Vrbic-
ké ulici. 

■ Původně městský dům 
v Šikmé ulici číslo 90 koupila
firma Stavby Komplet a hodlá
jej zrekonstruovat na nové by-
ty. 

■ Město se stále soudí o vlast-
nictví šesti domů v Lounech,
které odkoupilo od Správy že-
lezniční dopravní cesty. Neús-
pěšní zájemci totiž napadli
kupní smlouvu a soudní řízení
ještě bohužel neskončilo. Ne-

Opět je tady série informací z městských částí, o nichž na
konci července besedovali zástupci města na setkáních s obča-
ny. Tentokrát přinášíme bližší podrobnosti o investicích, 
opravách a novinkách ve Vrbici a Pudlově. V dalším čísle se
můžete těšit na informace ze Skřečoně a Záblatí. 

může proto pokračovat rekon-
strukce zmíněných domů.
Ukončeny jsou jen opravy vol-
ných bytů v domě číslo 171.
Dva z domů v této lokalitě, 
a to číslo 155 a 157, které leží
za železniční tratí, byly vykli-
zeny. S bydlením v těchto do-
mech se nepočítá a budou na-
bídnuty jako nebytové prosto-
ry k podnikání.

PUDLOV
■ Květnová povodeň zasáhla

zdejší základní školu a napá-
chala škody za více než 2,5 mi-

lionu, které jsou uplatňovány
u pojiš�ovny. 

■ Město nechalo opravit
zdejší budovu pošty. Loni pro-
vedená rekonstrukce stála
město 1,2 milionu.

■ Začala rekonstrukce měst-
ského domu v Partyzánské uli-
ci na nové moderní byty. 
Oprava přijde na 14 milionů.
Opravy se dočkají i chodníky 
v celé ulici. 

■ Město věnovalo místnímu
rybářskému svazu téměř 100
tisíc korun na vybavení po-
vodní poškozeného objektu.

■ Odbočka před tratí v ulici
Na Chalupách má nový po-
vrch vozovky. Oprava přišla na
téměř 100 tisíc. Město nechalo
rovněž opravit plošné výtluky
v Drátovenské ulici. (balu)

Protipovodňové
hráze 

Na setkáních v Pudlově 
a Vrbici byly ožehavým té-
matem hlavně protipovod-
ňové hráze. Padla i otázka,
zda má město možnosti je-
jich výstavbu ovlivnit. 

Stejně jako město nestaví
dálnici, nemůže stavět ani hrá-
ze. Je to vysoce odborná záleži-
tost, která spadá do kompeten-
ce Povodí Odry, potažmo stá-
tu, nehledě k tomu, že jde o in-
vestice v řádu stovek milionů.

Povodí Odry (PO) používá 
k financování i evropské pení-
ze, což situaci komplikuje, pro-
tože tyto dotace mají přísné
podmínky. Například hráze 
v Pudlově jim nevyhověly, a pro-
to PO od jejich stavby upusti-
lo. Snad jej květnové povodně
přimějí rozhodnutí přehodno-
tit a naším úkolem je o to usi-
lovat. A třeba i v první fázi při-
spět na projektové přípravy.

Jiná je ale situace ve Vrbici.
Tam byla stavba schválena,
hráze vyhověly podmínkám
dotace, ale PO narazilo na od-
por vlastníků pozemků. A ta-
dy již město mohlo pomoci.
Proto jsme po tříletém úsilí
změnili územní plán a výsled-
kem je zařazení hrází do veřej-
ně prospěšných staveb. To již
umožňuje PO realizovat výko-
py i s možností vyvlastnění.
Ale je třeba si uvědomit, že 
i tento proces je dlouhý, a pro-
to je výhodnější se s vlastníky
dohodnout. Abychom je pře-
svědčili, chceme odborníky 
z Povodí Odry pozvat na set-
kání s občany postižených ob-
lastí i za účasti těchto vlastní-
ků pozemků. Předběžně jsme
se dohodli na termínu setkání
4. října.

Petr VÍCHA, starosta

Rekonstrukce šesti domů v Lounech, které město odkoupilo od Správy
železniční dopravní cesty, nepokračuje kvůli vleklým soudním sporům 
o jejich vlastnictví. Foto: archiv Oka



v areálu troj-
násobek ča-
su. Víkendo-
vá a sváteční
otevírací doba
od 8 do 21 hodin
se nemění. 

Pavel ČEMPĚL
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Také lázeň musí projít očistnou lázní

Členka petičního výboru Marie Valuštíková předává Vítu Bártovi petici
s více než deseti tisíci podpisy. Foto: Pavel Čempěl

Vypuštěný pětadvacetimetrový bazén září po očistné
kúře novotou. Foto: Pavel Čempěl

Pohled, který se naskytne
jen jednou do roka. Jindy 
ve švech praskající aqua-
centrum bez jediného plavce 
a v bazénu ani kapička. Are-
ál prošel na počátku září 
povinnou odstávkou a kom-
pletní očistou.

Bazény, čerpadla, trubky, to
vše musí jednou ročně absol-
vovat generální údržbu, aby
mohlo aquacentrum hladce
fungovat dalších dvanáct mě-
síců. Kromě povinných hygie-
nických procedur se letos do-
stalo i na dílčí opravy. »Během
osmidenní odstávky jsme částeč-
ně vyspravili strop a rozvody teplé
vody. Revizí prošla také elektroin-
stalace,« sdělil vedoucí aqua-
centra Jaromír Voráč. Jak do-
dal, těsně před otevřením mu-
sela voda v již napuštěném ba-
zénu ještě dva dny »stát«. Bě-
hem té doby se totiž dále čisti-
la a upravovala.

Vypulírované aquacentrum
přišlo po znovuotevření s drob-
nou změnou provozní doby.

Od pondělí do pátku je pří-
stupné od 6 do 7,45 hodin
a odpoledne v novém čase od
14 do 21 hodin. Ve všední dny
navíc i v září pokračuje akce
»Tři hodiny za cenu jedné«,
kdy mohou návštěvníci za ho-
dinovou vstupenku strávit 

Deset tisíc díků
Děkujeme všem 10 156

lidem, kteří podepsali
petici za dostavbu skře-
čonského mostu. Je to
nádherný výsledek, ve
který jsme ani nedoufa-
li. Každým dnem přiby-
la na petičních arších 
tisícovka jmen.

Petice se podepisovala 
v domácnostech, podni-
cích, obchodech, hospůd-
kách, nemocnici, na rad-
nici, ve školách či na ná-
draží. Zároveň děkujeme
každému, kdo se jakkoli
zapojil do distribuce archů.
A děkujeme také městu,
které nás od počátku pod-
porovalo a pomohlo nám
s elektronickou verzí peti-
ce. Díky vám všem jsme
dosáhli vítězství. Bojovali
jsme totiž za dobrou věc.
Ještě te� nám dojetím
nad tím spojenectvím na-
příč celým Bohumínem 
i republikou naskakuje 
husí kůže a derou se nám
slzy do očí. Petiční výbor

Bohumíňáci táhnou za jeden provaz!
Ministr dopravy Vít Bárta vyděsil všechny Bohumíňáky nekompetentním zastavením výstavby

skřečoňského mostu. Od stolu z Prahy, pravděpodobně bez správných informací svých podřízených.
Co se dělo potom, na to nikdy nezapomenu. Jak se Skřečoňáci, ve vší slušnosti, obuli do ministra 
v Hydeparku České televize. Jak se podařilo vzbudit o náš most zájem všech médií. Jak se spojili naši
občané a lidé z širokého okolí při podpoře petice proti zastavení stavby. Jak se sbíráním podpisů 
pomáhali ochotně ve všech sběrných místech, v obchodech, restauracích, podnicích, v městských
částech. Pomáhali všichni, jak jen mohli. Všichni Bohumíňáci táhli za jeden provaz. Bez vás všech 
by se most dostavět nepodařilo. A za to vám děkuji. Petr VÍCHA, starosta 

V Bohumíně jde 
do voleb osm stran

V podzimních volbách se 
v Bohumíně utká osm politic-
kých stran. Vybírat budeme 23
zastupitelů ze 140 kandidátů.
Zástupci registračního úřadu
veřejně vylosovali 1. září čísla,
se kterými půjdou jednotlivé
strany před voliče: 1 - KSČM,
2 - Koalice Nezávislí a Zema-
novci, 3 - Česká pirátská strana,
4 - ČSSD, 5 - ODS, 6 - TOP
09, 7 - KDU- ČSL, 8 - Volte
Pravý Blok. Volby se uskuteč-
ní v pátek 15. a v sobotu 16. říj-
na v 19 volebních okrscích.
Hlasovací lístky obdrží lidé do
schránek nejpozději tři dny
před volbami. (balu)
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co se chystá

Závěrečné zasedání
Zastupitelé se naposledy 

sejdou ve stávajícím složení.
Čeká je 25. a v jejich volebním
období závěrečné zasedání 
zastupitelstva města Bohumí-
na.  Uskuteční se 13. září od 13
hodin v zasedací místnosti čís-
lo 230. Program jednání na
www.mesto-bohumin.cz, nebo
v městských vývěskách.

Dražba nálezů
Město Bohumín vyhlašuje

veřejnou dražbu nalezených
věcí. Proběhne 29. září v 15,30
hodin na nádvoří radnice.
Dražit se budou jízdní kola,
mobilní telefony, ale také
sportovní obuv nebo rybářské
pruty. Prohlídka věci se usku-
teční čtvrt hodiny před licitací.
Bližší informace na telefonu
596 092 129.

Prodej vozidla 
Město Bohumín nabízí k pro-

deji Škodu Fabii Classic 1,4/50
kW, rok výroby 2002, červené
barvy Corrida, najety 103 tisí-
ce kilometrů. Vyvolávací cena
je 50 tisíc korun. Vozidlo je
možno si prohlédnout 6. října
od 16 do 16.30 hodin na ná-
dvoří městského úřadu. Licita-
ce se koná bezprostředně po
prohlídce vozidla, tedy od
16.30 hodin v 1. poschodí rad-
nice, číslo dveří A243. 

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu

v Bohumíně vyhlašuje výběro-
vé řízení na obsazení pracov-
ního místa na stavebním od-
boru. Termín dodání přihlášek
je stanoven do 30. září. Bližší
informace na webových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz,
nebo v městských vývěskách.

Nové jízdní řády
Také občané mohou dávat

připomínky k jízdním řádům
Dopravního podniku Ostrava
(www.dpo.cz), který provozuje
linky i v okolních městech
včetně Bohumína. Podněty 
k jízdním řádům je možné ad-
resovat do 15. září přímo do-
pravnímu podniku, nebo na
odbor životního prostředí 
a služeb MěÚ Bohumín, email
lenoch.ivo@mubo.cz. (red)

I Byt v ulici Sv. Čecha 1093,
0+1, číslo bytu 37, katego-

rie I., 7.patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 29,05 m2,
celková plocha 31,10 m2. Pro-
hlídka 14.9. v 9 - 9.30 hodin.
Licitace se koná 15.9. v 16.15
hodin

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

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 51,49 m2,
celková plocha 51,49 m2. Pro-
hlídka 14.9. v 8 - 8.30 hodin.
Licitace se koná 15.9. v 16.30
hodin.

I Byt na tř. Dr. E.Beneše
1071, 1+3, číslo bytu 38,

kategorie I., 7. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 67,82
m2, celková plocha 70,34 m2.
Prohlídka 14.9. v 8.30 - 9 ho-
din. Licitace se koná 15.9. 
v 16.45 hodin.

I Byt v ulici Štefánikova
1073, 1+3, číslo bytu 47,

kategorie I., 9. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 66,89
m2, celková plocha 68,46 m2.
Prohlídka 16.9. v 8 - 8.30 ho-
din. Licitace se koná 20.9. v 16
hodin.

I Byt v ulici Bezručova 1145,
1+1, číslo bytu 22, katego-

rie I., 5. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2,
celková plocha 51,49 m2. Pro-
hlídka 16.9. v 8.30 - 9 hodin.
Opakovaná licitace se koná
20.9. v 16.15 hodin.

I Byt v ulici Bezručova
1144, 1+1, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1.patro. Plocha pro
výpočet nájemného 47,43 m2,
celková plocha 49,75 m2. Pro-
hlídka 16.9. v 9 - 9.30 hodin.
Opakovaná licitace se koná
20.9. v 16:30 hodin.

I Byt v ulici Trnková 283,
1+2, číslo bytu 2, kategorie

II., 1.patro. Plocha pro výpočet
nájemného 88,48 m2, celková

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvo-
lávací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace
se mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na celém 
území ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto 
území minimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radni-
ce, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů 
plocha 98,28 m2. Prohlídka
16.9. v 9.30 - 10 hodin. Opa-
kovaná licitace se koná 20.9. 
v 16.45 hodin.

I Byt v ulici Okružní 1055,
1+1, číslo bytu 7, kategorie

I., 2.patro. Plocha pro výpočet
nájemného 36,47 m2, celková
plocha 37,01 m2. Prohlídka
21.9. v 8 - 8.30 hodin. Licitace
se koná 22.9. v 16 hodin.

I Byt v ulici Štefánikova
1073, 0+1, číslo bytu 72,

kategorie I., 13. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 28,86
m2, celková plocha 31,18 m2.
Prohlídka 21.9. v 8.30 - 9 ho-
din. Licitace se koná 22.9. 
v 16.15 hodin.

I Byt v ulici Čs. armády
1042, 1+3, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1.patro. Plocha pro
výpočet nájemného 56,12 m2,
celková plocha 57,62 m2. Pro-
hlídka 21.9. v 9.15 - 9.45 ho-
din. Licitace se koná 22.9. 
v 16.30 hodin.

I Byt v ulici Mírová 1015,
1+3, číslo bytu 17, kategorie

I., 5.patro. Plocha pro výpočet
nájemného 55,78 m2, celková
plocha 57,43 m2. Prohlídka
17.9. v 10 - 10.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Rychle, kvalitně, digitálně
Efektivnější práce úředníků a větší kom-

fort pro klienty. V Bohumíně se rodí techno-
logické centrum, které zmodernizuje výkon
státní správy i samosprávy. Jeho vymožeností
ale využijí i občané. Třeba díky přehledným
mapám s vyznačenými inženýrskými sítěmi,
územním plánem a dalšími informacemi.

Po vzniku technologického centra se na jeho
výkonné servery přesune elektronická agenda
Bohumína, Rychvaldu a jejich příspěvkových or-
ganizací. Na serverech bude také úložiště elektro-
nických spisů a dokumentů. Přípravná fáze ale
začala už nyní. Navýšil se například výkon inter-
netového serveru, na kterém fungují webové
stránky města Bohumín, K3 a Bosporu, stejně 
jako poštovní server pro radnici a subjekty města.
Díky využití informačních a komunikačních

technologií ve veřejné správě, takzvanému 
eGovernmentu, se zefektivní práce úředníků.
Poslouží tomu nové softwarové aplikace. Další
modernizace se dočkají i internetové stránky.
Budou propojeny se službami veřejné správy 
a občané tak budou snáze elektronicky komuniko-
vat s úřadem nebo využívat služeb Czech POINTu.

Prostředky na novu techniku a programy hod-
lá město získat prostřednictvím Integrovaného
operačního programu na »Rozvoj služeb eGo-
vernmentu v obcích«. O dotaci požádalo letos 
v květnu. Pokud město finanční podporu ze
strukturálních fondů EU získá, mohlo by »Tech-
nologické centrum ORP Bohumín« zprovoznit
už v prvním čtvrtletí příštího roku.

Michal KOLOVRAT, 
správce informačních technologií
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hodu spatřili, poskytli zraně-
nému první pomoc. Záchran-
ka jej následně převezla do bo-
humínské nemocnice.

■ Nezajištěný zadní trakt sa-
moobsluhy ve Starém Bohu-
míně přilákal 26. srpna muže,
který figuroval v policejním
pátrání. Po tomto zjištění ho
hlídka zadržela a opět předala
kolegům z republikové policie.

■ Bohumínští strážníci si při-
psali úspěšný zákrok také v Rych-
valdě. 27. srpna kontrolovali
muže, které přenášel lešeňové
trubky. Ukázalo se, že je odci-
zil v ulici U Pošty. Trubky byly
vráceny majiteli a muž dostal
blokovou pokutu.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Dvě hodiny po půlnoci 14.
srpna naboural tehdy nezná-
mý muž dvě auta na parkovišti
u Billy. Od nehody uprchl po
vlastních. Díky popisu strážní-
ci muže z Brna zadrželi na vla-
kovém nádraží a předali ho
Policii ČR.

■ Dvojice podezřelých mužů se
nad ránem 24. srpna potlou-
kala v Trnkové ulici. Hlídka je
prověřila a zjistila, že je po
nich vyhlášeno pátrání. Muže
zajistila a předvedla na odděle-
ní republikové policie.

■ Tělesně postižený muž na
vozíku se 25. srpna dostal do
potíží na náměstí T. G. Masa-
ryka. Při přejíždění obrubníku
se převrhl a zranil se na hlavě.
Strážníci, kteří neš�astnou ne-

Rekonstrukci sledují ostřížím zrakem památkáři

Městský dům na náměstí Svobody je od loňského roku památkově chráněn. »Ochrana« ale paradoxně kompli-
kuje jeho rekonstrukci. Foto: Pavel Čempěl

Barák jako hrad, ale v něm
pouhopouhé tři bytové jed-
notky. Městský dům na ná-
městí Svobody ve Starém Bo-
humíně by svými parametry
mohl nabídnout atraktivní
bydlení několika rodinám.
Jenže je v tom háček. Památ-
káři tvrdošíjně odmítají 
úpravy jeho interiéru.

Město dům koupilo před
třemi lety a architektonický
skvost z počátku minulého
století se nyní dočká staveb-
ních úprav. Ty přijdou doslova
za pět minut dvanáct. Co ne-
nahlodal zub času, to dokonali
nepřizpůsobiví nájemníci.

»Ještě letos bychom chtěli stih-
nout opravu čelní fasády,« pro-
zradila Hana Kaspřáková z in-
vestičního odboru. Úpravy
vnitřních prostor včetně no-
vých rozvodů vody, elektroin-
stalace a plynového ústřední-
ho vytápění přijdou na řadu 
v příštím roce. Změn k lepší-
mu by mohlo být mnohem víc,
ale paradoxně tomu brání sku-
tečnost, že byl dům loni pro-
hlášen kulturní památkou.

Podle vypracované studie
mohlo v domě vzniknout až

šest bytů, jenže přestavbu
půdních prostor komplikují
památkáři. »Trvají na tom, aby
se zachovaly mimo jiné původní

dřevěné krovy, by� je nikdy nikdo
neuvidí,« vysvětlila Kaspřáková.
Památkáři tak posvětili pouze
venkovní rekonstrukci a opra-

vy stávajících bytů. Ovšem 
i zde bude nutné respektovat
památkový statut budovy. 

Pavel ČEMPĚL

Bohumínští strážníci vy-
měnili uniformy za dresy a
kopačky, aby poměřili své sí-
ly s kolegy z Hodonína a Tr-
navy. Za výkon, který před-
vedli 2. září na hřišti za par-
kem, mohou být právem
pyšní. Oba soupeře rozdrtili
výsledkem 7:1 a vůbec popr-
vé v desetileté historií tur-
najů městských policií urva-
li cenné vítězství. (tch)

Strážníci své soupeře rozdrtili

Foto: Pavel Čempěl

pozvánky

Za krásami podzimu
Odbor klubu českých turis-

tů TJ  Bohumín pořádá v so-
botu 18. září 34. ročník turis-
tického pochodu a jízdy na ko-
lech »Za krásami podzimu«.
Start je před nádražím ČD Bo-
humín. Pro čtyřicetikilomet-

rovou trasu v 6 hodin, pro
dvacetikilometrovou v 8 ho-
din. Cyklisté startují v 7.30
hodin. Startovné pro dospělé
činí 20 Kč, pro děti 5 Kč. Cí-
lem pochodu je restaurace 
U Rybníku, kde bude připra-
veno občerstvení, diplomy,
soutěže a hry pro děti i dospě-
lé. Pochod se koná za každého
počasí. (red)
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Yvona Placzková: »Město je dobrý hospodář«

Hospodařit s financemi, zvláště 
v ekonomicky napjaté době, není
snadné. Vás ale podobné výzvy
zjevně přitahují.

Baví mě to. Vezměte si jen
tu různorodost. Nemocnice,
ve které patnáct let působím,
bývala příspěvkovou organiza-
cí a nyní je akciovou společ-
ností. Každá z těchto forem
má jiné účetnictví, nemluvě 
o městě, kde se vše řídí zase ji-
nými pravidly - rozpočtovými.

Zmínila jste změnu právní formy
nemocnice. Město je od roku 2005
jejím majitelem a jediným akcio-
nářem. Jaký má s městem vztah?

Nadstandardní. Město má
zájem, aby nemocnice i přes
složitou situaci ve zdravotnictví
fungovala. Změna právní for-
my přinesla určitou provozní
soběstačnost, nicméně i tak zde
dlouhodobě plynou nemalé fi-
nanční prostředky do investic 
i provozu. Nejen posledních
pět let, kdy je akciovou společ-
ností, ale už od roku 1996, kdy

město nemocnici, v tehdy neu-
těšeném stavu, přebíralo.

V komisi pro komplexní rozbory
hospodaření jste teprve od červen-
ce, ale o správě obecních financí
už máte nemalý přehled.

Ano, čtyři roky jsem členkou
finančního výboru zastupitel-
stva a mám zkušenosti v oblas-
ti rozdělování městských fi-
nancí. Práce v komisi pro mě
bude nová, ale určitě zajímavá.
Doufám, že budu přínosem.

Když už jste
nakoukla pod 
pokličku obec-
ního hospodaření, jak jej jako 
odborník hodnotíte?

Město je dobrý hospodář 
a se svými financemi nakládá
zodpovědně. Odbory jsou na-
víc velmi pohotové a dokážou
si »sáhnout« po dalších peně-
zích z dotací. Zkrátka včas po-
dají žádost, připraví projekt 
a dotáhnou ho až do konce.
Také proto se Bohumín doslo-

va mění před
očima.

Kdyby vše záleželo čistě na vás,
nenašla by se nějaká oblast, kte-
rou byste podpořila?

Rozdělování financí je podle
mě spravedlivé. V budoucnu
by mě ale potěšilo, kdyby více
prostředků směřovalo do měst-
ských částí.

Na závěr si neodpustím otázku.
Staráte se o finanční stránku 
nemocnice, dohlížíte na hospoda-

ření města. Kdo ale »drží kasu«
u vás doma?

Zůstalo to samozřejmě na

mně. Máme dvě dospělé stu-

dující dcery, tak se musí rodin-

ný rozpočet  koordinovat. Sice

kasu hlídám, ale jako ženská

taky někdy ráda utrácím. Za-

tím mi vše prošlo, vsázíme na

důvěru.      

Děkuji za rozhovor.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Pokladní, hlavní účetní, vedoucí ekonomického úseku 
a nyní ekonomická náměstkyně Bohumínské městské ne-
mocnice. Financemi a hospodařením je profesní životopis
Yvony Placzkové (46) doslova protkaný. Není proto divu, že 
v červenci coby nový člen posílila také městskou komisi pro
komplexní rozbory hospodaření.

Yvona Placzková po složení slibu 13. září usedne mezi členy zastupitel-
stva města (nahradí zemřelého Petra Dluhého z kandidátky ČSSD).

r o z h o v o r

Na stránkách Oka startuje nový miniseriál »radnice na we-
bu«. Představíme v něm novinky a vymoženosti, které stránky
www.mesto-bohumín.cz nabízejí.

Městský web v novém
Internetová prezentace města prošla v červenci výraznou úpra-

vou. »Snažili jsme se zpřehlednit titulní stranu a dostat na ni co nejvíce
informací,« prozradil webmaster Jiří Rozsypal. Vylepšení doznala
funkce vyhledávání a přibyl i »našeptávač«. Na titulní straně se
nově objevil přímý odkaz na »Virtuální prohlídky«, kterých je nyní
už téměř sto šedesát. Modernizace se dočkala i sekce licitací, kde si
návštěvník může nově prohlédnout fotografie nabízených bytů.
Městské stránky navázaly spolupráci se spřátelenými polskými we-
by Krzyzanovic a Gorzyc a začínají se prezentovat i na Facebooku.

Změn a vylepšení jsou na webu desítky. Podrobně se na ně zamě-
říme v příštích dílech našeho miniseriálu. (Pokračování příště)

Vodáci se vracejí do míst,
kde se jim líbí, a také se stále
objevují zájemci, kteří se na
sjezd meandrů vydávají popr-
vé. Organizátoři přitom re-
spektují dohodu s ochránci
přírody. Půjčovna je v provozu
až od července po vyhnízdění
ptáků. Po velký zájem bude le-
tos pokračovat i v září (více na
str. 19 v rubrice Kam v Bohumíně).

Na konci vodácké sezony
chystá město Bohumín s part-
nery z polských Krzyzanowic
opět hromadnou vodáckou
akci »Uzamykání meandrů
Odry«. Účastníci se mohou tě-

šit na nové propagační před-
měty, například »Vodácké kvar-
teto«, které zábavnou formou
přiblíží život v meandrech.

Akce probíhají také díky pro-
jektům »Červen - měsíc přá-
telství na soutoku Odry s Olší«
a »Řeky rozdělují, řeky spojují
- vybudování nástupních míst
pro vodáky na Odře a Olši«,
které byly vybrány v rámci Ope-
račního programu přeshraniční
spolupráce »Česká republika -
Polská republika 2007 - 2013«,
a jsou spolufinancovány z Ev-
ropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF). (mac)

Zájem vodáků o meandry trvá
Zájem o prohlídku přírodní památky Hraniční meandry

Odry stále trvá. Ve starobohumínské půjčovně si lodě vyzved-
lo už bezmála osm set vodáků. Zájem neochabl ani přes letní
nepřízeň počasí a častý vysoký stav vody, kdy musela být půj-
čovna uzavřena.

V prostorách občanského
sdružení Maryška na náměstí T. G. Masaryka startuje 23. září v 17
hodin cyklus přednášek »Povídání s kočičkami«. Návštěvníci se
na něm dozvědí vše podstatné o chovu koček. Seriál přednášek se
bude konat jednou měsíčně. (red)

Přednášky pro kočku

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE
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Když v budově fungovala jen družina, dopoledne zela prázdnotou. Nyní
je zde živo celý den. Foto: Pavel Čempěl

Dětí je jako smetí a potřebovaly školku

První cesta do školy

Jsem prvňáček! Zatímco zvídavé dě-
ti berou svůj první den ve škole jako
nové dobrodružství a přirozeně se na
něj těší, jejich rodiče se mnohdy týdny
dopředu »stresují«. 

Jedněmi ze stovek bohumínských rodičů,
kteří vedli 1. září do školy svého prvňáčka,
byli i manželé Rákosovi ze Skřečoně. Ti už
ale věděli, co je čeká. Do školy nešli v ten-
to velký den poprvé ani naposledy.

»Když jdu ve středu do školy, budu už ve
čtvrtek umět číst?« zeptala se nedávno ma-
lá Světlana. Její otázka vyloudila na tvá-
řích rodičů úsměv, ale bylo v ní i něco
víc. Touha se něčemu naučit. »Těší se, až
si přečte svou první knížku. Jednu si přivezla
z chaty a nedočkavě v ní listuje,« svěřila se
maminka Šárka (37).

Přestože mezi Světlankou (6) a sestrou
Maruškou (11) není velký věkový rozdíl,
přípravy prvňáčků se rok od roku mění.

Jsou to detaily, ale rodiče si jich všímají.
»Když jsem sháněla aktovku Marušce, bě-
hala jsem od obchodu k obchodu. Te	 mi
stačilo sednout k internetu,« usmála se Šár-
ka Rákosová. Sama může přitom být za
pět let svědkem dalšího pokroku. To
když se bude na svůj první školní den
připravovat nejmladší člen rodiny, dnes
devatenáctiměsíční Tadeáš.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Je tomu přesně deset let,
kdy byla v Bohumíně zruše-
na poslední mateřská škola.
Nerodily se děti. Celou de-
kádu se na tom nic nezměni-
lo, až nyní…

Populační boom udělal své 
a ve městě byla poprvé v no-
vém tisíciletí otevřena nová
třída mateřské školy. Působiš-
tě našla v elokované budově
školní družiny ve Skřečoni. Ta
musela během prázdnin projít
zásadními úpravami, aby po-
skytla potřebný komfort stáva-
jícím družinářům i pětadvaceti
novým předškolákům.

V objektu vyrostla zbrusu
nová výdejna jídel, probourá-
ním dveří se spojily dvě herny
a přibyl »povinný« evakuační
východ. Ten navíc poskytl
možnost vybudovat rampu,
čímž budova získala bohumín-
ský primát. Je z ní první bezba-
riérová školka ve městě. 

Při rekonstrukci nebyla
nouze ani o kuriózní situace.
Například při rekonstrukci so-
ciálního zařízení, které muselo
být nově osazeno menšími to-

aletami. Ukázalo se totiž, že by
caparti z mateřinky na záchod-
ky používané staršími habány
z družiny nedosáhli.

Pavel ČEMPĚL

k r á t c e

Přerušení dodávky
elektřiny

14. září od 7.30 do 15 ho-
din bude přerušena dodávka
elektřiny ve Starém Bohumí-
ně v ulicích U Valu, Farská,
Zborovská, Na Koutě, Tichá,
Slezská, Wolkerova a v části 
ulice Ovocné.

22. a 24. září a 4. října od 
7 do 16.30 hodin bude bez 
elektřiny oblast za parkem včet-
ně zimního stadionu a aqua-
centra. Výluka se týká rovněž
Nové Vsi ve směru od želez-
niční trati až k nově budované
dálnici. 

Taneční mládí
Dům dětí a mládeže Bohu-

mín zve všechny holky a kluky
do tanečního souboru Radost.
Nábor nových dětí se koná 
v úterý 14. září v 16 hodin v tě-
locvičně ZŠ Beneše. (red)
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Oblast podpory: Integrovaný operační program. Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje - cíl Konvergence. 
oblast podpory - 5.2) Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Zaměření výzvy - 5.2b) Regenerace bytových domů.

Nebýt deštivého počasí,
možná bychom si na povodeň
ani nevzpomněli. V suterénu
školy bělostně září nové omít-
ky, kráčíme po nových podla-
hách a novými dveřmi vchází-
me do připravených tříd. To je
důkazem, že se během prázd-
nin zvládla většina oprav a my

Regenerace soukromého bytového domu

Jde o první dům ve městě 

v soukromém vlastnictví, je-

hož majitelé využili podpory

evropských fondů. Práce pro-

bíhaly od března do srpna

2010. Celý projekt si kladl za

cíl výraznou úsporu energií.

Byla zateplena střecha a fasá-

dy, vyměněna okna, vybudo-

váno nové etážové vytápění 
a nové napojení kanalizace.
Celkové výdaje činily 9 933 000

Kč, dotace z Integrovaného 
operačního programu by pak
měla dosáhnout 60% ze 7 193
000 Kč způsobilých výdajů.

Majitelé se rozhodli využít
podpory evropských fondů
kvůli finančním úsporám. Je
totiž zřejmé, že z nájmů by ne-

bylo možné tak nákladnou re-

konstrukci realizovat. Dále je

vedla snaha o co největší ener-

getické úspory a estetický

vzhled celého objektu.

Dagmar KNÝBLOVÁ

Foto: Pavel Čempěl a archiv

Zcela novou podobu dostal bytový dům číslo 122 a 123 v ulici
Čs. armády v Bohumíně. Jsou to dva spojené třípodlažní domy
v centru města. Celkem je zde osmnáct dvoupokojových bytů,
každý o rozloze zhruba 55 m2. Celý objekt je podsklepený.

ÚNOR 2010 SRPEN 2010

jsme mohli zahájit výuku také
v suterénu, kde je přípravná
třída a dvě družiny. Funguje už
i jídelna. Zatím nevyužíváme
cvičnou kuchyni a dílny, kde
dobíhají opravy. Ale i tyto pro-
story budou brzy hotovy a na
květnovou povodeň snad brzy
zapomeneme.

Povodeň jsme překonali, zpátky do lavic

Rozvoj gramotnosti díky evropským penězům

Nevlídné počasí začátku nového školního roku nám všem
připomnělo letošní »rozvodněný« květen. Žákům naší školy
to tenkrát přineslo několik dnů volna, škole samotné metr vo-
dy a pracovníkům školy spoustu starostí.

Chceme touto cestou podě-
kovat všem pracovníků školy 
i brněnské firmy Mibag sanace
za pracovní nasazení při opra-
vách. Náš dík patří i štědrým
dárcům. Město Krnov nám vě-
novalo 20000 Kč, ZŠ Habrma-
nova z Hradce Králové 11100
Kč a škola Riverside school 
z Prahy 11955 Kč. Všechny da-
ry využijeme k nákupu vodou
poškozeného vybavení.

Jarmila HOROVÁ, 
ředitelka školy

Základní škola Beneše podala jako jedna 
z prvních v Bohumíně žádost o poskytnutí
dotace v rámci projektu »EU peníze školám«.
Začátkem prázdnin byla schválena. 

V průběhu dvou let tak připadne naší škole
více než 1,5 milionu korun, které chceme využít
především na zkvalitnění výuky cizích jazyků,
rozvoj čtenářské, informační a finanční gramot-
nosti, ale také na prevenci patologických jevů 
u žáků. Finanční prostředky z fondů EU využije-
me mimo jiné na individualizaci výuky ve tří-

dách s větším počtem žáků, nákup učebních po-
můcek, modernizaci počítačové učebny a další
vzdělávání pedagogů.

Dotace poslouží i podpoře a rozvoji čtenářské
gramotnosti žáků. Tištěná média sice nejsou tak
atraktivní jako internet, avšak v životě dětí mají
nezastupitelné místo. Nakoupíme proto nové en-
cyklopedie, vyučující vytvoří sady digitálních vý-
ukových materiálů a samotnému rozvoji čtenář-
ské gramotnosti věnujeme ve vybraných třídách
jednu vyučovací hodinu týdně.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ, ZŠ Beneše

p o z v á n k a

v í t e ,  ž e . . .

Hrdinové hrdinům
20. a 21. září v 19 hodin pro-

běhne v kinosále K3 výjimeč-
né promítání »Hrdinové hrdi-
nům«. Na film Robin Hood 
s Russellem Crowem jsou 
srdečně zváni hasiči, policisté,
pracovníci podniků, úřadů,
organizací a všichni dobrovol-
níci, kteří obětavě pomáhali
při květnových povodních 
v Bohumíně. Speciální filmo-
vé poděkování jim patří za to,
že se podíleli na záchranných 
a likvidačních pracích. (red)

... prodejci lihovin a tabáko-
vých výrobků na veřejných spo-
lečenských, kulturních a spor-
tovních událostech musí nej-
méně tři dny předem písemně
informovat Celní úřad Karvi-
ná? V průběhu samotné akce
musí mít u sebe nákupní do-
klady od prodávaných lihovin
a kopii informace, kterou před-
tím zaslali celníkům. (red)
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Z fáraček do poetického světa šesti strun
t a l e n t

d o p i s y  č t e n á ř ů

Končí další volební období a to je ze-
lená pro pana Davida Maryšku, šéfa
MO ODS, aby rozčeřil poklidné vody
Bohumína.

Je to zastupitel, o kterém občané celou
dobu neví, protože je tak skromný, že ve
své funkci snad ani nic nedělá. Kdyby pro
město odvedl nějakou poctivou práci, jistě
by se tím pochlubil, ale on se po celou do-
bu poctivě připravuje na předvolební ky-
dání hnoje na práci jiných. Starosta Vícha
je jeho nepřítel č.1, protože se nikdy a ni-
kde neopomene otřít o jeho jméno. Ma-
ryška sedí v městském zastupitelstvu, bere
za toto vysedávání peníze a vůbec mu není
hanba město a jeho úřad pomlouvat. Co
tam ty čtyři roky dělal, že neví proč nejsou
dostavěné protipovodňové valy Vrbice -
Pudlov? On dobře ví, proč voda zasáhla

Novou Ves, Šunychl a Kopytov od řeky
Olše. On dobře ví, proč se protahuje do-
stavba dálničních přemostění do Starého
Bohumína a Šunychlu. On dobře ví, proč
je město rozkopané a že se tím sníží obča-

nům náklady na vytápění bytů a že na roz-
kopané ulice nelze malovat přechody pro
chodce. Dnes, kdy se rozhoduje o dokon-
čení stavby D1 za hranice Bohumína, mů-
že pan Maryška prokázat svůj kladný
vztah k městu, ve kterém se narodil, a in-
tervenovat u svých přátel (ministr Drobil
apod.), aby se stavba dokončila a ne za-
konzervovala. Ale pan zastupitel bydlí 
v Pudlově, MěÚ zajistil odklon těžké do-

Je to zastupitel k pohledání pravy okolo jeho domku, a tak ho tam bo-
ta netlačí. Důležité jsou volby, vystrnadit
Víchu a urvat dobře placené koryto. K to-
mu poslouží i pamfletová akce do poštov-
ních schránek. Jak dopadla Vaše anketa
»Má radnice Vaši důvěru?« Asi nijak slav-
ně, že? Moji důvěru radnice má, ale Vy ne!

Pane Maryško, znám Vás jako vzdělané-
ho člověka, znám Vaše rodiče, a proto se
divím, jak jste mohl tak hluboce klesnout.
Věřím ve zdravý rozum občanů Bohumí-
na, protože všichni víme, co se za této rad-
nice pro nás občany udělalo. Že budeme 
v budoucnu před záplavami utíkat, ví kro-
mě vás už i malé děti. Že nejsou na nic pe-
níze? I to víme všichni, jen Vám se to ještě
nedoneslo.

Přeji Vám a Vaší rodině vše nejlepší.
P.S. S Víchou nemám nic společného,

ale jsem občan Bohumína a Vaše bludy mě
urážejí. Pavel MACH

(Dopis čtenáře otiskujeme 
bez úprav v plném znění)

Důlní sbíječku vyměnil za
kytaru a místo černého zlata
rozdává lidem hřejivý pocit
hudbou. Bohumínský pís-
ničkář Josef Pinkas (56) 
nezískal svou přezdívku
»Horník« náhodou. Po dva-
ceti letech fárání si užívá 
zaslouženého důchodu a vě-
nuje se muzicírování. Chystá
se na natáčení šestého alba 
a už brzy by se měl objevit 
v televizní soutěži »Česko
Slovensko má talent«.

»Šestileté vnučce jsem před ča-
sem řekl, že když bude poctivě
cvičit na kytaru, jednou to dotáh-
ne do televize. Zeptala se, jestli
jsem já už v televizi byl. Nebyl, 
a tak jsem to musel napravit,«
vysvětlil Pinkas zrod myšlenky
na účinkování v soutěži. Ab-
solvoval kola v Ostravě a Brně,
kde pořadatele zaskočil svou
bezprostředností. Organizáto-
ři přesunuli jeho vystoupení
až na večer, ale protože už měl

koupenou zpáteční jízdenku
do Bohumína, vybojoval si účin-
kování v atraktivnějším čase.

Do písní vkládá Josef Pinkas
osobní prožitky a mnoho skla-
deb proto ovlivnila jeho hor-
nická profese. Vtipně a s nad-
hledem ale dokáže zveršovat
jakoukoli situaci. Po návratu 
z talentové soutěže například
během chvíle zkomponoval pí-
seň o castingu. Svou tvorbu si
sám nahrává a cédéčka rozdá-
vá kamarádům. Rodina ho 
v jeho tvorbě všemožně pod-
poruje. »Manželka mi dělá ›ma-
nažéra‹. Říká, že je to pořád lepší
než vysedávat po hospodách,« 
usmál se »Horník«, který je
čerstvým vítězem novinářské
ankety Muzikant regionu. Jak
si vedl v soutěži Česko Sloven-
sko má talent, se dozvíme už
brzy z televizních obrazovek.

Pavel ČEMPĚL
Josef Pinkas (56) alias »Horník« hraje hlavně pro své kamarády. 
Neodmítá ale ani občasná veřejná vystoupení. Foto: Pavel Čempěl

Poděkování za péči
Chci vyjádřit poděkování personálu

ošetřovatelského oddělení Bohumín-
ské nemocnice pod vedením primáře
Václava Sosny a ošetřující lékařky
Heleny Klimšové za dlouhodobou
příkladnou péči o mého otce Jeroný-
ma Mazurka z Věřňovic.

Tadeusz MAZUREK

Seminář je bezplatný a koná se v Rodin-
ném centru Kaštánek v Ostravě - Porubě.

Zdravá soutěž
Nedostatek pohybu a přejídání versus

cvičení a vyvážený jídelníček. To jsou té-
mata soutěží »S pohybem každý den« a
»Přijmi a vydej«, které vyhlásil Státní
zdravotní ústav. Přihlášky a informace na
www.szu.cz. (red)

Návrat do zaměstnání
Sí� mateřských center pořádá 11. října

od 8.30 do 16:30 hodin seminář »Zpět do
zaměstnání« určený rodičům končícím
mateřskou dovolenou. Dozvědí se, kde a
jak hledat zaměstnání, pro jakou práci
mají předpoklady a přednášející jim po-
může s přípravou na pracovní pohovor.

p o z v á n k y
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Kultura otevírá cestu k lidem
Múzy. Takový byl podtitul prvního ročníku festivalu Léto-

kruhy, který občanská sdružení Maryška a Bart uspořáda-
la v roce 2000. Tenkrát se mě kdosi ptal, zda z festivalu

vznikne tradice a já odpověděla, že v to pevně vě-
řím. Bylo to odvážné, ale vsázela jsem na nad-

šení, talent a elán místní lidí. A nespletla
jsem se. Festival, stejně jako kultura v Bo-

humíně, za tu dobu ušli velký kus cesty.

Kultura pomáhá lidem nacházet k sobě
cestu a nejde jen o Léto-kruhy či sdruže-
ní Maryška, jehož jsem členkou. Bohu-
mín mám ráda a jsem hrdá na to, jak
talentované zde máme výtvarníky 
a dřevořezbáře, světově úspěšné ta-
nečníky, nadšence do historie měs-
ta, talentované ochotníky nebo lidi
se zapálením pro vojenské dějiny.
Rádi jim pomáháme a podporuje-
me je. Komise kultury rady města
pečlivě zvažuje každou žádost o pří-
spěvek. Snažíme se maximálně

vyjít vstříc a díky štědrosti města 
a jeho zastupitelů se nám to daří.

Nebylo by to ale nic platné bez osob-
ního nasazení lidí, kteří jsou ochotni

věnovat svůj volný čas druhým.
Kultura v Bohumíně žije a kdo říká

že ne, má zavřené oči. Městská organi-
zace K3, dům dětí a mládeže a řada záj-

mových spolků tady vytvářejí pestrý pro-
gram pro všechny. Město je estetičtější než

kdy bývalo, třeba i díky sochám z Léto-kru-
hů. Souhlasím, že vždy je co zlepšovat. Sama

vidím prostor pro rozvoj kultury třeba v přeshra-
niční spolupráci. Napadá mě například česko-polský

festival vážné hudby nebo projekty pro oživení místního
folklóru. Ve městě vidím prostor pro další tématické 

festivaly, výstavy, workshopy či hudební akce. Budu ráda,
když se do jejich pořádání pustí vedle stávajících lidí také 

nováčci. Kulturu vždy tvořili a tvořit budou lidé pro lidi. Jen tak má
smysl. Bu�me společně u toho.

Kamila SMIGOVÁ,
předsedkyně komise kultury rady města a OS Maryška

Foto: František Krejzek, Lukáš Kania, Nikola Liberdová

▲ Díky nápadům a zápalu 
Kamily Smigové i jejímu 
umění nadchnout ostatní
se Léto-kruhy dočkaly už
desátého ročníku.

Jak je na tom Odra v Bohumíně s čisto-
tou? Na tuto otázku hledali 1. září odpově�
pracovníci Českého hydrometeorologického
ústavu (ČHMÚ). Dorazili až z Prahy právě
ve chvíli, kdy vydatné deště opět zvedly hla-
dinu Odry a řeka kulminovala. Expertům 
v pláštěnkách to paradoxně nevadilo. Právě
naopak. V rámci sběru plavenin čtyřikrát do
roka z řeky odeberou třicet gramů vzorků,
které následně podrobí analýze. Říční voda
se zachytává speciálním čerpadlem na bój-
kách. Obvykle je třeba kvůli malému množ-
ství vzorků čerpadly prohnat kubík až dva
říční vody. V případě deštěm rozvodněné 
a »zakalené« řeky jí potřebují mnohem mé-
ně a je to snazší a rychlejší. (tch)

Déš� odběrům vzorků vody svědčí

Foto: Pavel Čempěl 

Rekonstr
Rorýs nebo vrabec? Kom

rekonstrukci dvou domů v 
ulici provázelo ornitologické 
Ukázalo se, že čtrnáctipatrové
sdílí s jejich regulérními ob
i chráněné ptactvo. Regener
mů, která přijde na dvacet m
proto musela brát ohled i n
opeřené »nájemníky«.

Oprava dvou výškových dom
v červenci a potrvá do listopadu.
se dočkají zateplení fasády a střec
nit se bude téměř dvě stě oken a 
padesát balkonových stěn. »Om
kúra« panelových domů si vyžádá
prostředky. Z městského rozpočtu
opravy půjde pouze šedesát proce
tek nákladů pokryje dotace z evr

Policie radí: 
Auto není trezor

Nestaňte se obětí trestné-
ho činu! Policie už dva roky
navštěvuje nákupní centra
a v rámci prevence nabádá
návštěvníky k obezřetnosti.
Na sklonku prázdnin zaví-
tal tým policistů i do bohu-
mínského Kauflandu.

Obchodní centra krom kom-
fortu nakupování přinášejí 
i potenciální rizika. Velký po-
hyb lidí logicky přitahuje ne-
nechavce, a proto se policie
snaží před jejich praktikami
varovat. Prvním terčem pa-
chatelů jsou motorizovaní náv-
štěvníci. »Auto není trezor. Vo-
zy je třeba zamykat a nenechá-
vat na viditelných místech cen-
nosti,« upozornil Jaroslav Kus
z Preventivně informační sku-
piny Policie ČR. Jak ale do-
dal, nebezpečí číhá i v obcho-
dě. Odložené tašky s peně-
ženkami a doklady v nákup-
ních vozících jsou pro lapky
snadnou kořistí. 

Přítomnost policistů ale
neměla jen preventivní cha-
rakter. V týmu byl i místní
okrskář, který mohl lidem na
místě poradit nebo vyřešit
konkrétní záležitost. (tch)
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Díky červené Rocbindě zabrzdíte »na pětníku«

ukce věžáků ptáky o hnízda nepřipraví

Bohumínští motoristé ne-
mohli přehlédnout výrazné čer-
vené pásy, které se v minulých
dnech objevily na třech mís-

Systém Rocbinda se v Česku poprvé objevil v roce 2004. Tvoří jej pojivo smíchané s drceným bauxitem. Pásy snižují
brzdnou dráhu a navíc opticky upozorňují na nebezpečný úsek. Foto: Pavel Čempěl

tech v centru města. Ano, to je
Rocbinda. Povrch vyvinutý ve
Velké Británii, který výrazně
zvyšuje brzdný účinek. Výrobce

střízlivě uvádí, že se na povrchu
zkrátí brzdná dráha o třiatřicet
procent. Testy ale dopadly ještě
lépe. Autům na Rocbindě stači-
la k zastavení poloviční vzdále-
nost než na běžném asfaltu.

Tři metry široké a pětadvacet
metrů dlouhé pásy se zatím ob-
jevily před školami Beneše, Čs.
armády a v ulici Jana Palacha.

Město zvažuje nasazení na dal-
ších místech, ale Rocbinda není
levnou záležitostí. Pásy na třech
zmíněných úsecích si vyžádaly
463 tisíce z obecního rozpočtu.
»Není to levná záležitost, ale po-
kud to zachrání by� jediný život,
zvláště dětský, rozhodně za to stojí,«
uvedl vedoucí odboru dopravy
Pavel Vavrečka. (tch)

Nepozorné dítko vbíhá na přechod, aniž zaregistruje blížící
se auto. Řidič prudce sešlápne brzdu, a přestože by za normál-
ních okolností nedokázal střetu zabránit, nyní zastavuje v bez-
pečné vzdálenosti. Jak je to možné? Díky Rocbindě, za jejímž 
exotickým názvem se skrývá speciální zdrsněný povrch vozovky.
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fondů v rámci Integrovaného plánu roz-
voje města.

Stavební práce se v obou domech do-
tknou obyvatel sto osmi bytů a nejen jich.
Ochránci přírody před rekonstrukcí upo-
zorňovali, že v domech hnízdí chráněný
rorýs obecný. Město proto nechalo vyho-
tovit odborný posudek, při jehož zpraco-
vání ale ornitologové žádného rorýse ne-
objevili. Narazili však na »obyčejného«,
nicméně rovněž chráněného vrabce pol-
ního. Rekonstrukce tak musí brát zřetel
na jeho hnízda a fasádníci ponechají ptá-
kům volné výletové otvory.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ
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k r á t c eAtletická přípravka pro děti 

Foto: Ondřej Veselý

Atletický klub AK Bohu-
mín ve spolupráci s DDM Fon-
tána usiluje o vznik atletické
přípravky pro děti od 5 do
11 let. Jejím cílem bude vše-
stranný rozvoj pohybových
schopností, základy míčových
her, gymnastiky a základ-
ních atletických disciplín. 

Nehodláme prioritně vycho-
vávat profesionální atlety. Jen
chceme dětem poskytnout zá-
bavu, naučit je zdravému po-
hybu, aby se do budoucna
mohly zaměřit na jakýkoliv
sport, by� jen rekreačně. Děti
nemusejí před přijetím absol-
vovat žádné atletické testy.
Tréninky budou probíhat na
stadionku s umělým povrchem
a v zimě v tělocvičně. Malí
sportovci se mohou těšit i na
celostátní přípravkové závody.

Tréninky povede několika-
násobný mistr ČR ve skoku 
o tyči Martin Kysela s dalšími
zkušenými trenéry. Pro případ-
né zájemce organizujeme ukáz-

kové náborové hodiny 14. a 28.
září v 16 hodin na atletickém
stadionku při ZŠ Čs.armády. 

Přihlášky jsou již k dispozici
u učitele Karla Hasníka na ZŠ
Čs.armády nebo u trenérů 
atletického klubu. Přihlášku
spolu s dalšími informacemi 

k atletické přípravce najdete
také na stránkách klubu www.
ak-bohumin.cz. Chceme, aby
děti viděly ve sportu hru, a ne
nutnost chodit do nějakého
kroužku. Těšíme se na vás.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda AK Bohumín

Turnaj pod širým
nebem

I rekreační sport umí nad-
chnout. 21. srpna se o tom
přesvědčili návštěvníci Kužel-
ny, jejíž hřiště hostilo florba-
lový BMS Amatér Cup 2010.

Turnaj, který pořádal tým 1.
SC Bohumín 98 za finanční
podpory města Bohumín, BM
servisu a dalších partnerů, byl
určen amatérským a rekreač-
ním družstvům. Kdyby turnaji
nepřálo počasí, byl »v záloze«
zimní stadion Bosporu, ale ta-
to situace k radosti všech hrá-
čů nenastala. »Akce pod širým
nebem má vždy svou specifickou
atmosféru,« kvitoval slunečné
počasí Ondřej Veselý z 1. SC
Bohumín '98. Florbalisté si
srpnový open air turnaj oprav-
du vychutnali, protože v hale
bývají »zavření« po celý zbytek
sezony. (tch)

Zápasy na venkovním hřišti nadchly neopakovatelnou atmosférou 
a svěžím pojetím hry. Foto: Pavel Čempěl

Nábor košíkářů
Basketbalový klub Bohumín

pořádá 25. září od 9 hodin
basketbalový turnaj tříčlen-
ných družstev. Koná se na
venkovním hřišti ZŠ Čs. armá-
dy. Turnaj bude zároveň nábo-
rovým kempem mladých hrá-
čů. Program zpestří doprovod-
né soutěže: střelba trojek 
a trestných hodů. (red)

Za aerobikem do Skřečoně
Dětský aerobik klub »Fanatik« se přestěhoval do ZŠ ve Skřečoni. První setkání proběhne 

13. září. Tréninky budou vždy v pondělí od 17 do 18 hodin a ve středu od 17.45 do 18.45 hodin.

Vítány jsou všechny děti od 5 do 16 let, které mají rády pohyb. Cvičební úbor, tenisky a pití s se-

bou. Do tělocvičny se dostanete bočním vchodem. (red)

Blátem, lesem, 
travou...

Cyklistické léto uzavřeli
bikeři SK Šafrata Bohumín
závodem okresní pohárové
soutěže »australskou vylučo-
vací jízdou« v areálu Buď Fit
ve Skřečoni. 

Děti závodily na zkráceném 
okruhu o délce 400 metrů. Bikeři
v hlavních kategoriích si to rozdali
na okruhu dlouhém 1100 metrů.

Foto: Pavel Čempěl

Účast v poslední srpnovou
neděli sice poznamenalo ne-
vlídné počasí, ale boje na trati
musely strhnout každého di-
váka. A domácí z bahna vylo-
vili několik úspěchů, které je 
v okresní soutěži před finálo-
vým závodem v Karviné posu-
nuly do čela soutěže družstev.
Svou kategorii vyhrál Petr 
Sikora, druhé místo získal Mi-
rek Sýkora a třetím místem
bodoval v kadetech Ros�a 
Šafrata. (šaf)
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Naši tenisté jsou jedno vítězství od postupu
Pouze tři z pětadvaceti

týmů Moravskoslezského
kraje si zahrají o postup
do oblastního přeboru
pro rok 2011. Bohumín je
mezi nimi. 

V zářijových bojích vy-
zvou naši dospělí týmy TK
IS Centrum Olomouc a TK
Příbor. Do vyšší soutěže se
naši hráči snaží neúspěšně
dostat již pět let. Podaří se
jim to konečně?

»V konkurenci tolika týmů
není lehké uspět, protože každý
rok postupují jen dvě druž-
stva. Letos jsme však o pozná-
ní silnější než v letech minu-

lých. Pravidelně trénujeme 
a odhodlaně jdeme za svým cí-
lem«, říká kapitán dospě-
lých Jakub Slíva a dodává:
»Víme, že máme nejlepší fa-
noušky v naší soutěži. Budeme
moc rádi, když nás opět při-
jdou 11. září podpořit, jako to
dělali v průběhu celé sezony.«

Bohumínští tenisté jsou
přesvědčeni, že na dosavad-
ních osmi výhrách bez jedi-
né porážky mají lví podíl
právě věrní fanoušci. Věří,
že je ani v rozhodujících
dvou zápasech o postup ne-
zklamou.

Text a foto: Jakub SLÍVA

Judisty čeká druhá půlka sezony. Ta prv-
ní, při které mladí sportovci absolvovali
soutěže a turnaje po celé Moravě, probě-
hla navýsost dobře.

Z pětatřiceti bohumínských závodníků si
nejlépe vedli Lucie Gawliczková a Matěj
Buch s pěti a Bronislav Iwanuszek se šesti zla-
tými medailemi. Další »postrach soupeřů«
Michal Hujo má letos na kontě už úctyhod-
ných 25 vítězství. Do statistik se zapsali i naši
dorostenci Alex Koch a Lukáš Rudzki, který
přivezl z Uherského Hradiště stříbrnou me-
daili. Nejmladší bohumínskou závodnicí je
momentálně Adélka Szpernolová. Se závodě-
ním začala už v šesti letech.

V září uspořádá oddíl další nábor nových ju-
distů. Tréninky se budou konat tradičně na ZŠ
Bezručova v pondělky a čtvrtky od 15 do 17
hodin. Dřinu by měli bohumínští borci zúročit
v listopadových republikových soutěžích.

František WALTER

Úspěšný »poločas« bohumínských judistů

Mladí bohumínští judisté ověnčeni cennými kovy. Foto: Pavla Bartalová

Úspěch malých tenistů
Moravskoslezský tenisový svaz pořádal 26.

srpna ve spolupráci s TK Precolor Plus Přerov
přebor SmTS v babytenisu a minitenisu druž-
stev. Za TJ Sokol Bohumín se ho mohlo zúčast-
nit družstvo babytenisu, které v jarní části 
oblastního přeboru vybojovalo krásné 2. místo,
kdy podlehlo pouze družstvu Staré Bělé. Soutěž
v Přerově byla vyvrcholením sezony pro dvaatřicet
tenisových oddílů a naši malí tenisté se radovali
z konečného 7. pořadí. Bohumínské družstvo je 
složeno převážně z žáků Masarykovy základní ško-
ly, s níž tenisový oddíl úzce spolupracuje. (ful) 

Účastníci přerovského přeboru Marek Schoffer, 
Tomáš Biječek, Adam Vladyka, Jan Zlotý, Jakub
Sládek, Lukáš Fulneček s trenérem Petrem Děnglem
a vedoucí družstva Martinou Zlotou.

Dorostenci Slovanu
soupeře deklasovali

Mužstvo dorostenců Slova-
nu Záblatí se pod vedením
zkušeného trenéra Josefa Ďur-
káče netají vysokými ambice-
mi. Ale co předvedlo v prv-
ních dvou zápasech aktuální
sezóny, nepamatujeme. Zá-
blatský tým nejprve porazil
Slavoj Rychvald na soupeřově
hřišti 1:8 a v dalším kole zdolal
v domácím prostředí Baník
Rychvald dokonce 17:0. Mezi
střelce se už zapsalo šest hráčů.
Interní tabulku vede s devíti
brankami loňský nejlepší stře-
lec klubu Marek Buch. (seb)



Nedíváme se na dění ve městě »stranicky«.
Jde nám o jeho rozvoj
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Hrozba růstu cen elektřiny pro do-
mácnosti o 15% a pro firmy až o 25%.
Po porážce svých lží a slibů v sněmov-
ních volbách se ČSSD opět vydává za 
ochránce občanů a malých podnikate-
lů, ale jaká je pravda? 

Špidlova vláda (ČSSD) v r. 2003 předloži-
la z dílny ministra průmyslu Urbana (ČSSD)
zákon, který zavedl lákavě vysokou podpo-
ru fotovoltarických elektráren - zlatý důl
pro investory. Poslanci ČSSD a KSČM ješ-
tě pro jistotu svázali státu ruce v možnosti
snížení výše podpory. Proti zákonu byla
pouze ODS, právě kvůli prudkému růstu
cen elektřiny v budoucnu. V r. 2004 byly 
v ČR dvě fotovoltarické elektrárny, v čer-
venci 2010 už jich je 9600! Nyní stejný
»stínový expert ČSSD« Urban hlásá, že
vláda musí hned něco udělat, že elektřina
se přece zdražovat nesmí, že to ČSSD 
nepřipustí - inu takové kukaččí vejce… 

Stále nedokončená protipovodňová 
opatření. Na konci srpna jsme se po dlou-
hých deštích opět báli, že se vylije Odra 
a Olše. Dosluhující vedení radnice ale stá-
le necítí žádnou spoluodpovědnost za ná-
sledky květnové povodně - my nic, to stát,
Povodí Odry…atd.  I malé Troubky si už

stihly vybudovat za pár dnů a na své ná-
klady protipovodňový selský val, který je
te� chrání; v Bohumíně se stihla akorát
zasypat průrva mezi Vrbickým jezerem 
a stružkou… Vážně se nedá nezávisle na
zadluženém státu intenzivně pracovat na
projektech hrází, zvýšení břehů či výku-
pech pozemků?  Na přípravě nástupních
míst pro vodáky na Olši a Odře se ale ve-
sele pracuje dál - proč? 

Komplikovaná dopravní situace ve
městě. I když  jsme byli kdysi radnicí ujiš-
�ováni, že má garance, že po zbourání sta-
rého skřečoňského mostu bude rychle po-
staven most nový, realita byla jiná - teprve
po veleúspěšné petici oprávněně naštva-
ných občanů Bohumína i okolních obcí 
a osobní intervenci ministra živ. prostředí
Pavla Drobila (ODS) změnil ministr do-
pravy Vít Bárta (VV) své rozhodnutí a slí-
bil dokončit most alespoň v malé variantě
do pol. roku 2011. Uleví se přetíženému
železárenskému mostu (kde jsou slibovaní
policisté, kteří tam měli ve špičce řídit do-
pravu?), ale pro občany Skřečoně se bohu-
žel toho moc nezmění - těžké kamióny dál

Podpořte změnu - Bohumín má navíc!

p o l i t i k a

Není to však jen sociální de-
mokracie, po celou dobu za
nás kandidují a v zastupitel-
stvu pracují osobnosti z Bohu-
mína, které nejsou členy této
strany. Vážíme si toho, že po-
máhají městu právě našim
prostřednictvím. Je to důka-
zem toho, že sociální demokra-
cie se v Bohumíně na dění ve
městě nedívá stranicky, ale
snaží se lidi spojovat a společně
usilovat o rozvoj města.

Především bych chtěl podě-
kovat všem občanům, občan-
ským sdružením, tělovýchov-
ným jednotám, kulturním a cha-
ritativním organizacím, ale 
také bohumínským podnikům 

a podnikate-
lům za výbor-
nou spolupráci a pomoc při
zvelebování města. Díky nim je
Bohumín ve výborném stavu 
a všichni se dokáží spojit a táh-
nout za jeden provaz, když je to
zapotřebí. Nádherným příkla-
dem je poslední hromadné za-
pojení tisíců lidí do boje za do-
stavbu skřečoňského mostu.
Díky vám všem se to podařilo!

Další poděkování patří všem
zastupitelům a členům výborů
a komisí, kteří se podíleli v uply-
nulém volebním období na
práci pro město. Jestli z původ-
ně šedého a zaprášeného měs-
ta vyrostlo město, které znáso-

bilo svůj majetek a není zadlu-
žené, pořádá spoustu kultur-
ních, sportovních a společen-
ských akcí, má čistírnu odpad-
ních vod, aquacentrum, vlast-
ní nemocnici, zrekonstruované
centrum, moderní kino, Hob-
bypark, ale také dopravní hřiš-
tě a spoustu dětských koutků,
opravených škol a hasičských

zbrojnic v měst-
ských částech,
pak je to spo-

lečné dílo všech zastupitelů.
Bez ohledu na to, za kterou po-
litickou stranu kandidovali. 

Možná budu chvíli za bláz-
na, který chválí i ty, kteří jej
budou po dobu volební kam-
paně kritizovat a říkat, že měs-
to je v katastrofálním stavu.
Ale myslím, že každý rozumný
člověk musí naopak za blázny
považovat ty, kteří to tvrdí. Jen
slepý nevidí posun kupředu. 
A jestli se podařilo vše? Jistě
ne, vždy� všichni děláme chyby
a mohli bychom být ještě lepší.
Neohlížíme se však na měsíční
předvolební kampaň, ale hod-

notíme dlouhé období a dívá-
me se zase vpřed. Kampaň
skončí a pak zase bude třeba
spolupracovat. Jen týmovou
prací může Bohumín opět
směřovat k naší dlouhodobé
vizi města, v němž stojí za to
žít, města s budoucností a pro
všechny generace. 

Je dobře, že v komunálních
volbách kandiduje do zastupi-
telstva opět mnoho stran a mno-
ho kandidátů se chce zapojit
do práce pro město. Každá ru-
ka, která chce pomoci a ne ško-
dit, je důležitá. Držíme palce
všem dobrým kandidátům 
ostatních stran a těšíme se na
spolupráci, pokud i my dosta-
neme důvěru. A pokud jste vy
- Bohumíňáci - spokojeni s na-
ší prací a budete chtít, aby-
chom v ní se stejným úsilím ja-
ko dosud pokračovali, pak je
vám celý tým našich kandidátů
k dispozici. Nevolte nás, pro-
sím, jednotlivě, naše síla je 
v týmové společné práci. 

Petr VÍCHA, 
starosta města, MO ČSSD

Vážení spoluobčané, 
poslední dvě čísla tohoto čtrnáctideníku budou věnována

politickým stranám, které kandidují do zastupitelstva 
Bohumína pro příští volební období. Rád bych proto využil
poslední příležitosti bilancovat uplynulá léta. Nejen poslední
4 roky, ale celých 16 let, kdy se sociální demokracie podílí 
v Bohumíně na vedení města.

p o l i t i k a

budou pod jejich okny. Radnice roky sli-

buje, že kraj předělá svou »myší díru« 

v Drátovnách tak, aby tudy mohly jezdit

kamióny a ulehčilo se centru Bohumína -

stejnou dobu ale slyšíme, že kraj na to ne-

má peníze … jak je ale možné, že po pře-

vzetí vlády nad krajem ČSSD hned našla 

v krajském rozpočtu desítky miliónů na

proplácení zdravotnických poplatků? Jak

asi a v čím zájmu hlasovala naše místosta-

rostka a vicehejtmanka Pálková (ČSSD)? 

Volte celou kandidátku ODS - máme
číslo 5. Přemýšlejme o těchto a mnoha

dalších věcech, které nás po 16 letech vlá-

dy ČSSD na radnici trápí. 

Zveme Vás na předvolební setkání na-
šich kandidátů s občany, vždy od 16
hod.: 23.9. restaurace »U Partyzána« 

v Záblatí, 24.9. - Cappuccino bar v Šuny-

chlu, 25.9. - hospoda »Na Valech« v Nové

Vsi,  30.9. -  restaurace »Na Kuželně« 

v centru, 1.10. - restaurace »U Kanárků« 

v Pudlově, 2.10. - cykloprodejna »Kolík«

ve St. Bohumíně. Děti s sebou!

Věřme ve vítězství zdravého rozumu.

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín
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Problém se
nevyhýbá žád-
né vzdělanostní
kategorii. Plat-
né pravidlo ří-
ká, že člověk,

který umí řídit peníze vlastní, umí pracovat
také s penězi cizími a naopak. Potenciál
možností se tak v profesionálním životě roz-
šiřuje i o dimenzi podnikání s penězi, a to
jak na straně zdrojů, tak na straně investic.

Podstatou osobního finančního řízení je
umění usměrňovat právě tok osobních fi-
nancí, a to za účelem naplnění individuál-
ních finančních cílů. Je nutné vhodně při-
způsobovat výdajovou část osobních fi-
nancí vzhledem k příjmové složce tak, aby
nedocházelo k negativním bilancím na
jednotlivých osobních účtech (případně
hotovosti), respektive aby případné defi-
city bylo možné bez vážnějších problémů
hradit. Klíčovým problémem řízení osob-
ních financí zůstává tedy problém vyváže-
nosti mezi spotřebou a úsporami a dále

problematika optimálního zhodnocování
úspor pomocí investic. 

V blízké budoucnosti zřejmě dále poros-
te význam řízení osobních financí s postu-
pem penzijní reformy v ČR a také s vývo-
jem příjmů obyvatelstva vyspělých zemí

(EU, USA, Japonsko). V oboru nezávislé-
ho finančního poradenství je spousta pe-
něz a jedná se o prudce rostoucí odvětví.

Proč pro ženy existuje v segmentu 
finančního poradenství příležitost být ús-
pěšná?

Začněme od požadavků, kterými musí
úspěšný finanční poradce/poradkyně dis-
ponovat. V první řadě musí umět přemoci
strach klienta a získat jeho důvěru, zvládat
jeho emoce a myšlení, být empatická.

Pokud se týká vědomostního potenciá-
lu, musí mít finanční poradce solidní zá-
klady ekonomie, finanční matematiky, ne-

Možnosti uplatnění žen ve finančním poradenství

p o l i t i k a

ustále sledovat a vyhodnocovat dění na
kapitálovém trhu, pracovat v prostředí in-
ternetu a bravurně zvládat minimálně
standardní softwarové produkty. Chytrost
a znalosti jistě nejsou žádné čáry, ale bez
nich  čarovat nelze. A profese finančního
poradce resp. její výkon se bez »čarování«
neobejde. 

Všechny výše uvedené důvody jasně na-
značují, že právě v ženském potenciálu se
skrývá smysluplná realizace ve finančním
poradenství.

Ne každý z nás má dostatek času a mož-
ností věnovat se plánování a řízení svých
osobních financí na odpovídající úrovni,
spíše naopak. V takovém případě je mož-
né a nanejvýš vhodné využít služeb fi-
nančních poradců. To neznamená, že by-
chom rezignovali na vlastní vzdělávání 
a rozšiřování obzorů v oboru osobních fi-
nancí. Naopak je třeba říci, že jedině člo-
věk, který je alespoň obecně seznámen 
s principy finančního plánování, bude
schopen si mezi finančními poradci vybrat
a bude schopen na základě skutečně pro-
fesionálních rad činit kvalifikovaná roz-
hodnutí.

Renáta NEŠPORKOVÁ, 
kandidátka za Koalici NEZ - SPOZ

www.volby-bohumin.cz

Někteří z nás pracují, nijak zvlášť neutrácejí, a přesto je-
jich běžný účet nebo peněženka vykazují na konci měsíce
nulu či dokonce dluh. Tento stav není dlouhodobě udrži-
telný (ani přes existující institut osobních bankrotů), ale
bohužel také poměrně často se vyskytující. 

Končí volební období 2006-2010,

Přesto jenom skeptik nevidí,
že i v tomto období se úspěšně
pokračovalo ve zvelebování
města, že se dokončila řada za-
jímavých a užitečných staveb 
a vznikla řada vzhledných mo-
derních zákoutí (např. »Slu-
nečnice« a její okolí, korzo
směrem k náměstí Budouc-
nosti, dětské koutky, úprava
Rafinérského lesíka, dětské do-
pravní hřiště, školní dvory 
a hřiště, nová parkoviště a chod-
níky, opravené věžové domy,
Hobbypark, aj., o čemž nás
pravidelně informují městské
noviny OKO). Navíc vzhled 
a vybavenost  mateřských i zá-
kladních škol je vzorovou vý-
kladní skříní města. 

O tuto skutečnost se přičini-
li také svou obětavou prací za-
stupitelé města, členové výbo-
rů a komisí za KSČM a naši

sympatizanti. Jsme sice s Ar-
noštem Suchým v zastupitel-
stvu města pouze dva, ale tyto
rozvojové tendence jsme sou-
hlasně podpo-
rovali a při-
cházeli jsme 
s podnětnými návrhy, co uži-
tečného pro občany dál vybu-
dovat. Oba jsme předsedy ko-
misí rady - pro výchovu a vzdě-
lávání a bezpečnostní a spolu 
se členy těchto komisí jsme ra-
dě města předložili mnoho
podnětných návrhů ke zlepše-
ní podmínek na zmíněných 
úsecích. V samotném zastupi-
telstvu města byla až na výjim-
ky dělná spolupráce a vždy
jsme vystupovali s vědomím,
že politickými názory se může-
me od ostatních lišit, ale pro
občany a rozvoj města musíme
umět pracovat společně. Byli

jsme v minulosti jednoznačně
proti zrušení porodnického
oddělení v bohumínské měst-
ské nemocnici a jsem přesvěd-
čen, že mohlo, vzhledem ke
zvýšené porodnosti, až do sou-
časné doby solidně prospero-
vat a být užitečné a prospěšné.

Jsme také někdy rozpačití,
když u mnohých výběrových

řízení na akce
je jediným kri-
tériem nejnižší

cenová nabídka firem. Sice
chápeme, že jde o úspory roz-
počtu na další potřebné akce,
ale může to mít vliv i na kvali-
tu výsledného díla a následné
závady a reklamace. 

Bedlivě také budeme sledo-
vat, zda centrální zásobování
teplem z EDĚ skutečně po vy-
hodnocení následných top-
ných sezon přinese pro občany
v městských bytech proklamo-
vané zlevnění nákladů za tep-
lo. Máme pěknou pěší zónu 
i náměstí T. G. Masaryka, ale
přes upozornění nás mrzí, že
fontána na náměstí po většinu

letního období je mimo provoz
a na příjemné pěší zóně pěk-
nou květinovou výzdobu hyzdí
rozbité a špinavé lampy veřej-
ného osvětlení. Nevzhledná
městská tržnice nás také nectí.

Takových drobných »vad na
kráse« je mnohem více a to je
škoda. Nestačí jen budovat,
ale také udržovat a pečovat.

■ ■ ■

Jedno volební období končí.
A protože se blíží říjnové ko-
munální volby, dovoluji si po-
děkovat občanům, kteří nám
pomáhali při mnoha sportov-
ních, kulturních či jiných ak-
cích, které jsme na území měs-
ta organizovali. 

A věříme, že dáte našim
kandidátům v komunálních
volbách co nejvíce hlasů, aby-
chom naše záměry pro další
volební období ve Váš pro-
spěch mohli v co nejširší míře
realizovat v souladu s heslem
»S lidmi pro lidi!«

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

p o l i t i k a

což musí být důvodem nejen k bilancování, ale také k za-
myšlení, co vše se v životě města udělalo pro jeho rozvoj a pře-
devším pro spokojenost v něm žijících občanů. Zvláště cent-
rum města, ale také některé městské části jsou pod dlouhodo-
bým souběhem mnoha stavebních akcí v nelichotivém stavu.
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Blahopřání - jubilea
10. září oslaví své

významné jubileum

60 let 

pan Bernard
TRAUTMANN

z Bohumína.

�
Hodně zdraví, pohody, štěstí 

a pracovních úspěchů přeje manželka 

a dcery s rodinami.

15. září oslaví 

60. narozeniny 

náš otec 

pan Tomáš
KLICH.

�
Všechno nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví 

a holubářských úspěchů 

přejí synové Tomáš a Michal. 

Vzpomínky - úmrtí Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

5. září jsem vzpomněl

3. výročí úmrtí 

pana Karla
JAROŠE.

�
Se vzpomínkou v srdci 

syn Karel.

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

19. září vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

naší milované 

maminky a babičky 

paní Hermíny
OHÁŇKOVÉ.

�
Vzpomínají dcera Jana, syn Zdeněk,

vnoučata Michal, Petra, Lucka, 

Hana, Martina.

Milovala svou rodinu,
chtěla žít, přišla nemoc

zlá a musela odejít.
14. září vzpomeneme

3. smutné výročí úmrtí

naší maminky 

a babičky 

paní Alžběty
DOBŘANSKÉ.

Zároveň si 26. listopadu připomeneme 

její nedožité 75. narozeniny.

S láskou vzpomínají manžel Ludvík, 

syn Vlastík s rodinou, sestra Edita.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou.
4.  září jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí 

pana Engelberta
MITKA.

�
S láskou vzpomínáme a nezapomeneme.

Manželka Kristina, 

syn Lubomír s manželkou, 

dcera Lenka s manželem, vnoučata 

Marek, Marian, Martina a Patrik.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

19. září vzpomeneme

5. smutné výročí 

úmrtí 

pana 
Ing. Leonharda

KRÓLA 
z Pudlova. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Irena, dcera Ivona s rodinou,

syn Václav s rodinou 

a sestra Růžena.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

30. srpna 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí

paní Františky
POLÁKOVÉ.

S láskou vzpomínají dcery Edita, Jarmila,

Dagmar a syn Vlastimil 

s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

18. září 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

paní Cecilie
STAŇKOVÉ.

�
S láskou vzpomínají manžel, 

synové a dcera s rodinami.

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

ten nikdy nezapomene.
9. září vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

paní Vandy
BENDOVÉ 
ze Skřečoně.

�
Stále vzpomínají dcera Ingeborg, 

syn Arnošt s rodinou, vnuk Radek 

s rodinou a sestra Lucie.

Diamantová svatba 
Chroboczkových

28. srpna oslavili Antonín a Jarmila
CHROBOCZKOVI z Bohumína diaman-
tovou svatbu. Úctyhodných šedesát let
společného života stvrdili na radnici v do-
provodu své rodiny a přátel. Manželům
přejeme do dalších společných let hodně
zdraví, elánu, spokojenosti a vzájemné
lásky. Matrikářky

Foto: Archiv
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Jaroslav Marek − JM KOMFORT
Investiční, finanční, pojišťovací, hypoteční a úvěrový konzultant

IČO: 73961477
Lumírova 522/26, 700 30 Ostrava
Tel.: +420 603 575 816
VOIP: +420 558 848 444−445 (PC)
ICQ: 482632904
Skype: jaroslav.marek57
Mail: info@jmkomfort.cz
Web: www.jmkomfort.cz

Nabízené služby: 
● Hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, 

vč. dotačních programů na bydlení
● Výhodné rizikové životní pojištění »ALBATROS«

pro Vás (výhodné zejména k úvěrům)
● Nejvýhodnější pojištění motorových vozidel − 

s komplexním servisem pro Vás
● Pojištění všeho druhu (životní, investiční, rizikové,

nemovitosti, odpovědnost, penzijní,…..)
● Poradce pro investice do cenných kovů − zlato 

a stříbro (rovněž spoření do zlata − měsíční platba)
● Poskytování nebankovních půjček (bez nahlížení

do registrů) − s deklarovanou sazbou RPSN
● Výhodné nákupní programy pro každého, 

vč. slevových programů až 30%
● Nejvýhodnější zhodnocovaní peněžních zdrojů 

pro občany i pro firmy (vždy jištěno dle zákona)

● Oplocení - brány, plotové dílce,

branky, sloupky - terasové stříšky, 

přístřešky, schodiště reklamní panely

● garážová vrata, vchodové dveře,

● prodej polykarbonátu a příslušenství, 

kování bran a branek

ZHOTOVÍME VÝROBKY DLE ZADÁNÍ

VÝROBA Z OCELI

Tel.: 606 503 302 www.kovolux.cz
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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

● Pronajmu byt 3+1, zaří-
zený. ✆ 732 900 157, osobní
jednání.

● Pronajmu byt 3+1 po cel-
kové rekonstrukci v ulicí Mí-
rové. ✆ 602 714 416.

● Pronajmu byt 3+1 po re-
konstrukci v Mírové ulici. 
✆ 775 314 402.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 3+1 v Bohumíně. ✆ 608
887 696. 

● Pronajmu byt 1+1 v níz-
ké zástavbě. ✆ 736 538 409.

● Pronajmu byt 1+1, Bohu-
mín, ✆ 736 228 883.

● Prodám nebo pronajmu
dr. byt 3+1 s lodžií. Plast. ok-
na, 80 metrů čtverečních, 
5 p/7. Cena 590.000 Kč, pri-
vátní prodej, nejsem realitka.
✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt 3+1 v Bo-
humíně. Nízká zástavba. Cena
690 tis. ✆ 777 005 110.

● Prodám byt 1+1 v Mírové
ul. v Bohumíně. ✆ 606 710 464.

● Prodám byt 3+1, Tovární,
Bohumín.✆ 605 351 789,
RK nevolat.

i n z e r c e

a k t u á l n ě

n e p ř e h l é d n ě t e

f l o r b a l

● Koupím dr. byt, RD, po-
zemek v Bohumíně, platba
cash! ✆ 736 228 883.

● Koupím byt 3+1 v os. vl.
v nižší zástavbě.✆ 604 167 899.

● Koupím byt v Bohumí-
ně. Může být po rekonstrukci.
✆ 606 710 464.

● Koupím RD do 1,8 mil. 
✆ 724 201 521.

● Pronajmu garáž za ZŠ
Bezručova. Cena 850 Kč/měs.
✆ 603 777 543.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 90.000 Kč. ✆ 608
173 445.

● Prodám garáž v Mírové,
velká, krajní. 220/380 V, bez-
pečnostní dveře, vejdou se 
2 auta. Cena 150.000 Kč nebo
vyměním za garáž U Partyzána
s doplatkem 50.000 Kč. 
✆ 608 815 185.

● Prodám 600 ks očiště-
ných cihel z bouračky. Cena 
2 Kč za kus. Skřečoň. ✆ 722
523 471.

● Prodám zařízení bytu (o-
bývák, ložnice, koberce), vše
2-3 roky staré, velmi hezké. 
✆ 605 366 936.

● Koupím svářečky do dílen-
ského provozu, ✆ 777 632 583.

● Masáže ve Fitness Olym-
pia, Nerudova 1156. V PO-PÁ
9 až 18 hod., SO-NE 10 až 14
hod. Celk. masáž 60 - 250 Kč,
část. 30 - 130 Kč. ✆ 604 170 397.

● Přijmu kadeřnici na ul. Mí-
rovou u kotelny. ✆ 603 877 121.

● Privátní lekce a překlad
z/do AJ. Úroveň rodilého
mluvčího. ✆ 608 400 836.

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

● Půjčka bez poplatků pro
zaměstnance, důchodce, OSVČ
(s prokázáním příjmu), na zá-
stavu domů, bytů, družstev-
ních bytů, chat (bez prokázání
příjmu). Exekuci řešíme. 
✆ 774 828 496.

ŘIDIČI, ZPOZORNĚTE!!!
U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, Generali, AXA, Kooperativa, Triglav, ČP.

OBČANÉ, ZPOZORNĚTE!!!
Pojištění - domácnosti, byty a domy - ČPP, ČSOB, Generali.

Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění zajistím ZDARMA!
Váš známý makléř - Jan Fojtů z Bohumína, 

jan.fojtu@fixum.cz, tel.: 604 730 472.

● Sádrokartony - provádí-
me montáž veškerých sádro-
kartonářských prací. ✆ 721
767 456.

● Všem, kteří mají pro-
blém se svou váhou a chtějí
to řešit, nabízíme 1. osobní
konzultaci zcela zdarma. ✆
739 237 505.

»Mládež už nelákají jen jedno-
duché hry a základy práce na
PC. Novými a náročnějšími tren-
dy jsou počítačová grafika, ani-
mace, video, programování, tvor-
ba webových stránek nebo sí�ové
a deskové hry,« poodkryl náplň
novinek vedoucí oddělení tech-
niky Vladimír Vyrobik. Nej-
větším překvapením ale podle
něj zřejmě budou rádiem říze-
né modely. 

V sekci společenských věd 
a estetiky jsou nadále stěžejní-
mi »tahouny« taneční soubory
Radost, Impuls a Kates. Ne-
chybí však ani nabídka jazyko-
vých kurzů, keramika, kresle-
ní, hra na kytaru, baby balet,
break dance nebo loutkové 
divadlo. 

Zájmové kroužky nabízí stálice i horké novinky 
Dům dětí a mládeže Fontána čeká další školní rok. Už od

září se rozběhne množství oblíbených kroužků, táborů a kur-
zů pro děti i dospělé. V nabídce nebudou chybět ani novinky,
se kterými přišla oddělení estetiky a společenských věd, tech-
niky i sportu.

K florbalu, bojovým umě-
ním, míčovým hrám a dalším
ověřeným disciplínám v sekci
sportu letos přibylo nově také
plavání a golfová příprava.
Nejen pro mládež je dále v na-
bídce fitness, cyklo indoor 
a možnost pronajmout si tě-
locvičnu pro další aktivity.  

Přihlášky do zájmových 
útvarů budou k dispozici v in-
focentru MěÚ, v knihovně, na
všech školách a samozřejmě 
v DDM. Více informací na
čísle 596 013 131, emailu ddm-
bohumin@post.cz nebo na
www.ddmbohumin.cz.

Ondřej VESELÝ, DDM Bohumín

FBC Fermente 
na začátku sezony

Florbalová sezona začala pro
hráče FBC Fermente Bohu-
mín (www.fermente.cz) turna-
jem v rámci 1. kola Poháru
ČFbU, který hostila o víkendu
28. a 29. srpna havířovská Sla-
vie I-Tec. Bohumínští absolvo-
vali čtyři zápasy, které skončily
dvěmi výhrami a dvěmi poráž-
kami. Konečné třetí místo na
turnaji zajiš�uje postup do
druhého kola, které tým Fer-
mente pořádá 11. a 12. září 
v domovské hale - tělocvičně
při ZŠ v Horní Suché.

V soutěžích ČFbU v sezoně
2010/2011 odehraje mužstvo
FBC Fermente Bohumín mist-
rovská utkání v MS Přeboru
mužů - divize B. Na jejím kon-
ci by pochopitelně rádo bojo-
valo o postup do MS ligy mu-
žů. Po dvou ročnících zakon-
čených celkovým pátým mís-
tem to ale bude pro hráče a re-
alizační tým složitý úkol. (šal)

Sestavte si rodokmen
Pátrání po rodinných předcích je od letošního

roku jednodušší a pohodlnější. Zemský archiv 
v Opavě totiž jako první z oblastních archivů 
v Česku dokončil digitalizaci matričních knih,
které jsou zdarma dostupné na jeho webových

stránkách ww.archives.cz/zao/matriky/index.html.
Zájemci tam najdou údaje z celého bývalého 
Severomoravského kraje. Na internetových
stránkách archivu jsou z důvodů ochrany osob-
ních údajů umístěny matriky jen do roku 1910.
V databázi můžou badatelé hledat podle místa,
signatury nebo inventárního čísla. Matriční kni-
hy se dělí na rodné, úmrtní a oddací a jsou psá-
ny v němčině, latině a češtině. (red)
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KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 9. do 30. září
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K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 11.9. v 15 hodin FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB.
Sál kina.

■ 18.9. v 19 hodin VSTUPTE! Divadelní představení -
komedie. Sál kina.

■ 23.9. v 19 hodin KRÁLOVSKÝ BLÁZINEC. Divadelní
představení - veselohra. Sál kina.

■ 26.9.v 10 hodin NEZAPOMENUTELNÁ HOLKA. 
Loutkové představení pro děti. Sál kina.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 16.9. v 15 hodin KRTEČKOVY PŘÍHODY. Oddělení
pro děti.

■ 21.9. v 10 hodin RAFINÉRSKÝ LESÍK SE OTEVÍRÁ
DĚTEM. Rafinérský lesík.

■ 23.9. v 15 hodin TVOŘÍME KNIHOVNICKÝ ČASOPIS
KNIHÁČEK. Oddělení pro děti.

■ 27.9. v 9.30 a 13 hodin NAMALUJ SI SVOU
POHÁDKU. Oddělení pro děti.

■ 28.9. v 15 hodin PŘEDČÍTÁNÍ POHÁDEK NA 
NÁMĚSTÍ. Náměstí T.G.M. (za deště oddělení pro děti).

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
■ 29.9. v 17 hodin CO VE ŠKOLE NEUČILI 
O MÁCHOVI. Přednášková místnost knihovny.

■ 30.9. v 18 hodin PROMÍTACÍ MARATON. Přednáško-
vá místnost knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 9.9. a 10.9.v 19 hodin A-TEAM. Film USA 2010, titul-
ky, přístupný, 65 Kč.

■ 11. a 12.9. v 19 hodin KÁJÍNEK. Film ČR 2010, 
přístupný od 15 let, 75 Kč.

■ 13.9. v 19 hodin KATKA. Film ČR 2010, přístupný,
70 Kč (pro členy klubu 60 Kč).

■ 15.9. v 9 hodin PAMĚTNICE. Film ČR 2009, přístup-
ný, 50 Kč.

■ 16.9. a 17.9. v 19 hodin ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVÍ
(Knight and Day). Film USA 2010, titulky, přístupný od
12 let, 70 Kč.

■ 19.9. v 10 hodin KUKY SE VRACÍ. Film ČR 2010, 
přístupný, 65 Kč.

■ 19.9. v 19 hodin MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY (Girl
with the Dragon Tattoo). Film Švédsko, Dánsko,
Německo 2009, titulky, přístupný od 15let, 65 Kč.

■ 24.9. v 19 hodin TRIK (Trick). Film Polsko 2010, 
titulky, přístupný, 65 Kč.

■ 25. a 26.9. v 19 hodin POČÁTEK (Inception). Film
USA 2010, titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 27. a 28.9. v 17 hodin SHREK: ZVONEC A KONEC (Shrek
Forever After). Film USA 2010, dabing, přístupný, 70 Kč.

■ 27. a 28.9. v 19 hodin TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
(Eclipse). Film USA 2010, titulky, přístupný od 12 let,
75 Kč.

■ 30.9. v 19 hodin ŽENY V POKUŠENÍ. Film ČR 2009,
přístupný, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 16.9. v 17 hodin IRISDIAGNOSTIKA. Přednáška
Marka Gila, který se zabývá metodou vyšetření zdravot-
ního stavu člověka na základě pohledu do očí. 30 Kč

■ 23.9. v 17 hodin POVÍDÁNÍ S KOČIČKAMI. Mirka 
Kocurová zahajuje seriál přednášek o chovu koček. 
Vstupné dobrovolné.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ 14.9., 21.9. a 28.9. v 17.15 hodin ČEKÁME
MIMINKO. Centrum Bobeš.

■ 15.9. v 9 hodin KOSMETIČKA V BOBŠI. Centrum Bo-
beš.

■ 15.9. v 15 hodin PÉČE O CHRUP U DĚTÍ DO TŘÍ LET.
Centrum Bobeš.

■ 17.9. PRVNÍ PLAVÁNÍ S BOBEŠEM. Centrum Bobeš.

■ 20.9. v 15 hodin KURZ BABY SINGS. Centrum 
Bobeš.

■ 22.9. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ. Centrum Bobeš.

■ 23.9. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S ADOPTIVNÍMI
DĚTMI. Centrum Bobeš.

■ 25.9. v 15 hodin MÁMA, TÁTA A JÁ. Centrum Bobeš.

■ 29.9. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Centrum Bobeš.

■ 29.9. v 18 hodin RELAXAČNÍ VEČER PRO ŽENY.
Centrum Bobeš.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

vilmaurbancikova@seznam.cz, tel.: 604 999 147

■ Každou středu od 16 do 17.30 hodin CVIČENÍ 
A POVÍDÁNÍ PRO TĚHULKY. Předporodní kurz je zdarma.

■ Každé pondělí a čtvrtek v 17 a 18 hodin PILATES.

■ Každé pondělí v 15.30  hodin PILATES PO PORODU.
Pouze na telefonické objednání.

■ Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.

OSTATNÍ KULTURA 

■ 12.9. v 10 hodin POUŤ VE STARÉM BOHUMÍNĚ -
JARMARK NA HRANICI. Náměstí Svobody ve Starém
Bohumíně.

■ 19.9. v 16 hodin ODPUSTKOVÝ KONCERT. Vystoupí
Bohumínští trubači a Mužský pěvecký sbor z Píště. 
Farní kostel Starý Bohumín.

■ 18. a 19.9. v 9 hodin CELOOKRESNÍ VÝSTAVA
KRÁLÍKŮ. Restaurace U Chlebíka v Šunychlu.

■ 19.9. v 10 hodin SKŘEČOŇSKÁ POUŤ. Před koste-
lem ve Skřečoni.

SPORT

■ soboty, neděle a svátky v 9 hodin a ve 14 hodin PŮJ-
ČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 100
Kč/dopravné 1 lodě, ✆ 731 130 686.

■ 11.9. OTO POODŘÍ FINÁLE. Cyklistika. Sraz před 
8 hodinou na nádraží, odjezd do Studénky.

■ 12.9. ve 14.15 hodin FK BOHUMÍN - DEPOS HORNÍ
SUCHÁ. Fotbal - dorost. 

■ 12.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - SK ČELADNÁ.
Fotbal - muži. 

■ 16.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - MFK KARVINÁ
B. Fotbal - starší přípravka. 

■ 18.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - SN ORLOVÁ.
Fotbal - muži. Hřiště ve Vrbici

■ 21.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - LOK
PETROVICE. Fotbal - mladší žáci. 

■ 25.9. v 10 hodin FK BOHUMÍN - SN HORNÍ ŽUKOV.
Fotbal - mladší žáci. 

■ 26.9. v 14.15 hodin FK BOHUMÍN - TJ ŘEPIŠTĚ. 
Dorosti.

■ 26.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - TJ HRADEC NAD
MORAVICÍ. Fotbal - muži. 

■ 28.9. v 14.15 hodin FK BOHUMÍN - FC KOPŘIVNICE.
Fotbal - dorost. 

■ 28.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - TJ HÁJ VE
SLEZSKU. Fotbal - muži. 

■ 30.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - TJ PETŘVALD.
Fotbal - starší přípravka.

Není-li uvedeno jinak, hrají se fotbalová utkání 
na travnatém hřišti za parkem.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA:

pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45  a  14 - 21 hodin
*3 hodiny za cenu 1 hodiny.

pátek: 14 - 21 hodin
*3 hodiny za cenu 1 hodiny.

víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

*Akce 3 hodiny za cenu jedné se vztahuje na ná-
vštěvu bazénu bez sauny v pracovních dnech.

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ☎ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU:
Do 12. září denně od 6 do 22 hodin: badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal. Objed-
návky ✆ 777 707 783.
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Szidi Tobias musela přidávat
Charismatická zpěvačka Szidi Tobias, vlastním jménem Sidónia

Tobiášová, okouzlila bohumínské publikum. Slovenská šansoni-
érka s nepřehlédnutelným zastřeným hlasem u nás vystupovala
vůbec poprvé. Ve svých písních Bohumíňákům předvedla, jak
chutná radost, smutek, štěstí nebo rebelství. Kvůli dešti nakonec
zazpívala jednu ze svých nejznámějších písní »Na hotelu v Olo-
mouci« v kamenném kině a nikoli podle původího plánu v letním
amfiteátru. I přesto to byla ta pravá stylová tečka za desátým roč-
níkem festivalu Léto-kruhy. Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Pohled z koňského hřbetu
Nedělní odpoledne 22. srpna se na Kentucky ranchi v Šunychlu

neslo v kovbojském duchu. Vyjíž�ky na koních, vyhlídková jízda
v historickém kočáře s dvojspřežím, soutěže s westernovou téma-
tikou, a to vše v omamné vůni pečených buřtů a za zvuku country
kapely. Pro velký úspěch prázdninových programů s koňmi se zde
konala další akce, které na straně jedné potěšila malé i velké mi-
lovníky divokého západu, a na druhé pomohla samotnému ranči.
Výtěžek totiž opět posloužil při nápravě škod, které jízdárně 
napáchaly květnové povodně. (tch)

Ponurý středověk, říká se. Pokud jde o počasí prvního zářijové-
ho víkendu, bylo toto přirovnání na místě. Jinak se ale Rytířské
slavnosti v Hobby Parku snažily chmurnou atmosféru dávných
věků rozptýlit. Pravda, katovna s mistrem popravčím má k ro-
mantice daleko. Naštěstí vše kompenzovaly pohledné dvorní dá-
my, urození rytíři, šermířské souboje nebo středověcí hudebníci.
Městské slavnosti se ovšem nesly i v duchu středověkého jarmar-

ku. Návštěvník tak mohl potěšit nejen oko, ale i chu�ové buňky.
U stánků na něj čekaly trdelníky, sýry či frgály. Děti, kterým byly
slavnosti určeny především, si pro změnu užily historické divadlo,
středověké hry, a protože právě začal nový školní rok, nebyl od vě-
ci ani koutek dávnověkých písařů. Když si malí školáci vyzkoušeli
psaní husím brkem, možná se nakonec budou do moderně vyba-
vených učeben těšit. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Urozeným rytířům při městských slavnostech pršelo do brnění


