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Drátovenskou ulicí už
příští rok rovnou 
za nosem str. 3

Lupič hrozil v Komerční
bance bombou str. 5

Kam za sportem i relaxací? Do Rafineráku!

Stavbaři dostali ultimátum: Do 10. října!
»Šrámy« v ulicích města způso-

bené napojováním dětmarovic-
kého teplovodu se hojí pomaleji
než se čekalo. Bylo jisté, že gene-
rální dodavatel stavby, společ-
nost Tenza, nestihne výkopy upra-
vit v dohodnutém termínu. Fir-
ma dostala k dobru deset dnů, 
a pokud práce ani za tu dobu ne-
provede, přijdou na řadu sankce.

»Měli jsem informace, že se práce
příliš nehýbou. Proto jsme si domluvili
schůzku se zástupci Tenzy a obešli jed-
notlivá staveniště,« potvrdil místo-
starosta Josef Plášil. Cílem mimo-
řádné kontroly byly výkopy souvi-
sející s první etapou napojování
teplovodu, které měly být upraveny
do 30. září. Jenže pomalý postup

prací dával tušit, že to firma nemů-
že stihnout. 

»Nelpěli jsme na detailech. Výsadba
trávy nebo například pokládka dlažeb-
ních kostek ve Studentské ulici mohou
počkat na jaro. Podstatné ale je, aby na
zimu nikdy nezůstaly díry a výkopy,«
uvedl Plášil. Město nakonec stav-
bařům termín o pár dnů prodlouži-
lo, ale další skluz už nebude tolero-
vat. Pokud nebudou všechny stano-
vené výkopy do 10. října zasypány,
přijdou na řadu finanční sankce.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Na pěti hektarech vyrostla oáza sportu, odpočinku i dětských her. Foto: Pavel Čempěl

Dětské koutky, lanová drá-
ha, cvičební prvky, ale i vý-
běh pro psy nebo dřevěná
rozhledna. To vše a mnohem
víc vyrostlo za dvacet měsíců
v Rafinérském lesíku. 21. zá-
ří ho spolu s dětmi slavnost-
ně otevřely dřevěným klí-
čem také pohádkové bytosti. 

Z pětihektarového lesí-
ku zmizely náletové a ne-
perspektivní dřeviny 
a jejich místo zaujalo
více než sto nových
stromů, tisíc keřů
a deset tisíc 
okrasných rost-
lin. Zahradní architekty
záhy vystřídali řemeslní-
ci, jejichž přičiněním v lesíku
vyrostla dvě dětská hřiště s řa-
dou atrakcí. Velkým lákadlem
je devítimetrová dřevěná roz-
hledna a lanový kolotoč, jedi-
ný svého druhu ve městě.

»Všechny atrakce mají dřevěné
prvky, aby zapadly do prostředí
lesíku. Dětem se bude určitě líbit
lanová dráha. Kromě skluzavky

a šplhací stěny na ně čeká visutý
můstek, nebo lanová pyramida.
Nechybí ani stůl pro stolní tenis 
a řada dalších atrakcí,« uvedla

Jitka Ptošková, vedoucí odbo-
ru rozvoje a investic bohumín-
ské radnice. 

(Dokončení na str. 2)

Mimořádná obhlídka výkopů 22. září.
Zástupce společnosti Tenza řeší s mís-
tostarostou skluz prací.
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Setkání v městských částech - Podněty občanů
V minulých číslech Oka jsme přinášeli informace o novin-

kách z městských částí, které zástupci města prezentovali 
občanům na červencových setkáních. Nyní přišel čas na
»zpětnou vazbu«. Podněty, se kterými na těchto setkáních při-
šli sami občané, a odpovědi na některé z nich.

(Dokončení ze str. 1)
Rafinérský lesík ovšem na-

bídl po revitalizaci možnosti
vyžití i dospělým návštěvní-
kům. Pejskaři se dočkali oplo-
ceného výběhu pro psy, cyk-
listé nové stezky a sportovci
dvou běžeckých tras a dřevě-
ných cvičebních prvků. »Na
čtyřech místech jsou nainstalová-
na bradla, žebříky nebo kladina.
Zájemci mohou cvičit sedy, lehy
nebo různé zdvihy a shyby,« pro-
zradila Jana Slívová z odboru
rozvoje a investic.

Kam za sportem i relaxací? 
Do Rafineráku!

Rozsáhlá regenerace, díky
které se ze zpustlého Rafinér-
ského lesíku stalo atraktivní
místo pro trávení volného ča-
su, přišla celkem na 18 milio-
nů. Na náročný projekt městu
dvanácti miliony přispěly 
rovným dílem společnosti 
ŽDB GROUP a Bonatrans
GROUP.

Rafinérský lesík ale bohužel
čelí také projevům vandalis-
mu. Tématu se věnujeme na
straně 7.

Lucie BALCAROVÁ

ŠUNYCHL
■ Co s přetrvávající skládkou

bývalé Prefy v Hraničních mean-
drech Odry? - Průzkum z roku
2008 potvrdil, že odpady ne-
jsou toxické a nehrozí kontami-
nace vod. Řešení je v kompe-
tenci Povodí Odry, ale zatím ho
z finančních důvodů nepřipra-
vuje. Pracovníci města naposle-
dy monitorovali stav v polovině
srpna za účasti krajského úřadu,
který chystá vlastní projekt.

■ Jakým způsobem je řešena
výška hrází na Olši? V Polsku

jsou hráze o tři
metry vyšší. - Na
Olši od soutoku s Odrou až po
Věřňovice na české straně
žádné »oficiální« hráze ne-
jsou. Vyskytují se tady pouze
»groble« - hráze bývalých rol-
níků. 

STARÝ BOHUMÍN
■ Kanalizace SmVaK v Ovoc-

né ulici je napojena na kanál 
o malém, nevyhovujícím průmě-
ru. - Společnost SmVaK Os-
trava nechala zpracovat pro-

jektovou dokumentaci na vý-
měnu a vyspádování potrubí.
Nyní už je podaná žádost 
na stavební povolení rekon-
strukce kanalizace, která bude 

provedena příš-
tí rok.

■ Asfaltový
chodník v Mírové ulici u hřbitova
je v havarijním stavu. - Letos se
opravuje chodník od hřbitova
ke garážím, úsek podél hřbito-
va je zařazen do seznamu 
oprav na rok 2011.

■ Povede od nového mostu ve
Slezské ulici chodník až k nemoc-
nici? - Chodník k nemocnici je
námětem do budoucna. Musí
se ale vyřešit jeho technická
stránka a především vlastnické
vztahy pozemků.

■ Semafor na starém hraničním
mostě má krátký »vyklizovací«
interval. Cyklisté nestačí projet. -
Interval bude prodloužen.
Přenastavení už bylo objedná-
no u příslušné firmy. 

■ U obou autobusových zastá-
vek u nemocnice stojí po dešti voda.
- Silnice patří Správě a údržbě
silnic Karviná (SÚS), kterou
město opakovaně žádá o opra-
vu. V září byl upraven plot 
u nemocnice, aby mohla voda
alespoň odtékat.

PUDLOV
■ Je třeba zpevnit povodní po-

škozenou cestu Na Chalupách. -
Cesta byla koncem srpna opra-
vena. (red)

(Pokračování příště)

a k t u á l n ě

Školákům proběhl
život před očima

Kolik se toho ve městě
změní za jeden lidský život?
A kolik, když je dotyčnému
pouhých patnáct let? Žáci
bohumínských devátých tříd
to zjistili během návštěvy
radnice na pravidelném set-
kání »Hovory o městě«.

»Kdo se ještě narodil v Bohu-
míně?« zní sálem otázka a ke
stropu se zvedá pouze několik
rukou. Ano, generace patnác-
tiletých teenagerů je poslední,
která přišla na svět ve starobo-
humínské nemocnici. Město ji
převzalo v roce 1995 a zrušení
porodnice bylo nutným zlem
při její záchraně. Následovalo
převzetí dvou a půl tisíc bytů
od ŽDB, proměna centra, zim-
ního stadionu, letního kina,
výstavba aquacentra, Penzio-
nu ve věži a tak dále. 

Proměny posledních pat-
nácti let dnešní devá�áci ovliv-
nit nemohli. Ty budoucí už ale
ano. Během »hovorů« obdrže-
li anketní lístky a mohli vysta-
vit zelenou nebo naopak stop-
ku chystaným investičním
projektům. (tch)

Proměny Bohumína sledovali školáci formou obrazové prezentace. Výklad k ní poskytla mimo jiné místo-
starostka Věra Palková. Foto: Pavel Čempěl

Díky za novou kanalizaci
Farní sbor Slezské církve evangelické v Bohumíně děkuje Měs-

tu Bohumín za finanční podporu ve výši 146 tisíc na rekonstrukci
splaškové a deš�ové kanalizace fary. Byla v havarijním stavu a vo-
da prosakovala do sklepních prostor. Celá rekonstrukce stála 292
tisíce. Rovněž naše poděkování patří realizační firmě BM servis,
která celou akci zvládla na jedničku. (brz)

Přerušení dodávky
elektřiny

3. listopadu od 7.30 do 14.30
hodin bude přerušena dodáv-
ka elektřiny ve Starém Bohu-
míně v části ulice Na Koutě. 
9. listopadu ve stejném čase
bude bez proudu celá severní
část ulice Na Koutě a část ulice
Ovocné až po křižovatku s uli-
cí Oderskou. (red)
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Drátovenskou ulicí už příští rok rovnou za nosem

Hrdinové hrdinům aneb Hoši, děkujem! 

Jet po rovné silnici, nebo
zběsile točit volantem v úz-
kých zatáčkách? Druhou mož-
nost si zvolí snad jen šoféři zá-
vislí na adrenalinu. Ti ostatní
jistě přivítají projekt, který už
příští rok odstraní jednu z bo-
humínských krkolomností -
mostek se silnicí esovitého
tvaru v »Drátovnách«.

»Esíčková« silnice je roky
noční můrou řidičů kamionů 
a neblaze proslula řadou ka-
rambolů. Moravskoslezskému
kraji, kterému Drátovenská 
ulice patří, se nyní konečně
podařilo získat z evropských
fondů prostředky na její re-
konstrukci. »Samozřejmě to ví-
táme. Jde o první etapu, na kte-
rou by měla navázat také promě-
na drátovenského podjezdu. Na
obě stavby jsme už před lety vyda-
li stavební povolení, ale kraji chy-
běly peníze na jejich realizaci,«
uvedl starosta Petr Vícha.

Přestavba klikatící se silnice
spolyká sedmadvacet milionů.
Původní mostek čeká demoli-
ce a nový vyroste o sto metrů
dál, čímž se silnice narovná.
Rekonstrukce, která má začít
na jaře, bezesporu potěší všech-
ny řidiče. Nejen oni ale tou-

žebně očekávají další z pláno-
vaných akcí v Drátovenské 
ulici. Tou je přestavba neš�ast-
ného podjezdu. Kvůli křížení 
se železnicí, majetkoprávním
vztahům a financím se přípra-
va jeho rekonstrukce neúměr-
ně protahuje. Jasná už je ales-
poň varianta přestavby. Ve hře
byly tři. Prohloubení podjez-

du, aby tudy projela auta
vyšší než 3,6 metru, neřešilo
problém s vodou, která při
větších deštích silnici zaplavu-
je. Ze stejného důvodu neob-
stála ani verze zvýšení mostu.
Nakonec proto zvítězilo »srov-
nání« trati a silnice na jednu
úroveň a výstavba železniční-
ho přejezdu.

Až
se podaří

dotáhnout proměnu podjezdu
a současně vyroste nový skře-
čoňský most, komplexně to
vyřeší objízdnou trasu pro ná-
kladní automobily a uleví
centru i jeho obyvatelům.

Lucie BALCAROVÁ, 
Pavel ČEMPĚL

Mostek s krkolomně pokroucenou silnicí v Drátovnách byl 
místem řady kolizí. Foto: Pavel Čempěl

Hrdinové letošních povod-
ní v civilu. Žádné uniformy,
ani zásahové obleky. Přišli
všichni... Hasiči, policisté,
členové krizového štábu, vo-
jáci, kuchařky a mnozí další.

Společně se setkali v kině
K3 po čtyřech měsících od po-
vodně. Ta v Bohumíně napá-
chala škody za desítky milionů
korun. Naštěstí si nevyžádala
žádný lidský život. Přesto to
byl ale nerovný boj.

Nasazení stovek lidí, kteří 
s velkou vodou bojovali, bylo
neuvěřitelné. Mnozí spali jen
pár hodin denně. Nemysleli
na sebe, mysleli na druhé. Kaž-
dý, kdo pomáhal, byl proto bez
nadsázky hrdinou. A za to
všem z nich patřilo i speciální
filmové poděkování. 

Za tím, co se dělo před čtyř-
mi měsíci, se v kině ohlédli
vážně i nevážně. Průvodce jim
na plátně udělali imaginární
manželé Šlauškovi. Ona býva-
lá kuchařka, on hasič v penzi.

Město k finančním darům,
které už hasičům po povodni
věnovalo, přidalo ještě jeden.
A to šek na 20 tisíc korun pro
vyhodnocení prestižní Morav-
skoslezské požární ligy, kdy se
v Bohumíně sejdou hasiči z ce-
lého kraje. Ten do kina přine-
sli právě imaginární Šlauškovi. 

Hlavní dárek pak hasiči vy-
chutnávali téměř dvě hodiny.
Byl to letošní filmový hit  Ro-
bin Hood o hrdinech ze stře-
dověku. Angličtí hrdinové bo-
humínským hrdinům. Těm
našim patří  poděkování nás
všech. (balu)

Z filmového plátna vystoupili na pódium imaginární manželé Šlauškovi,
aby hasičům přinesli šek města na 20 tisíc. Foto: Karel Balcar
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I Byt 1+1 v ulici Okružní
378, číslo bytu 1, kategorie

II., 1.patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-
ková plocha 59,86 m2. Pro-
hlídka 12.10. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 13.10. 
v 16 hodin.

I Byt 1+1 v ulici Nerudova
468, číslo bytu 6, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 43,75 m2, cel-
ková plocha 45,60 m2. Pro-
hlídka 12.10. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 13.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,62 m2,
celková plocha 59,62 m2. Pro-
hlídka 12.10. od 8 do 8.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 13.10. v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici 9. května
83, číslo bytu 3, kategorie

I., 2.patro. Plocha pro výpočet
nájemného 53,78 m2, celková
plocha 54,25 m2. Prohlídka
14.10. od 8 do 8.30 hodin. Lici-
tace se koná 18.10. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici 9. května
902, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,80 m2, cel-
ková plocha 61,80 m2. Pro-
hlídka 14.10. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 18.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 43, ka-

tegorie I., 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha 60,71 m2. Pro-
hlídka 14.10. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 18.10. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 99, katego-

rie I., 2. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha 53,53 m2. Pro-

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

Připravované licitace městských bytů
hlídka 14.10. od 10 do 10.30
hodin. Licitace se koná 18.10.
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 28, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2,
celková plocha 29,65 m2. Pro-
hlídka 19.10. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 20.10. 
v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici 9. května
100, číslo bytu 9, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 69 m2, celková
plocha 69 m2. Prohlídka 19.10.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace
se koná 20.10. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Jateční
1154, číslo bytu 60, katego-

rie I., 13. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2,
celková plocha 51,49 m2. Pro-
hlídka 19.10. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 20.10. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Tovární
426, číslo bytu 53, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 33,58 m2,
celková plocha 34,10 m2. Pro-
hlídka 12.10. od 9.30 do 10 ho-
din. Licitace se koná 20.10. 
v 16.45 hodin.

V nemocnici po povodni opět vše funguje

I Byt 0+1, na tř. Dr. E. Bene-
še 1071, číslo bytu 30, kate-

gorie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,69 m2, cel-
ková plocha 30,92 m2. Prohlídka
19.10. od 9.30 do 10 hodin. Lici-
tace se koná 25.10. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Tovární
426, číslo bytu 27, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 76,56 m2,
celková plocha 78,98 m2. Pro-
hlídka 19.10. od 10 do 10.30
hodin. Licitace se koná 25.10.
v 16.15 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 29, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2,
celková plocha 53,53 m2. Pro-
hlídka 21.10. od 9 do 9.30 ho-
din. Licitace se koná 25.10. 
v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 72, ka-

tegorie I., 13. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 28,86
m2, celková plocha 31,18 m2.
Prohlídka 21.10. od 8 do 8.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 25.10. v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Pět měsíců po povodni 
otevřela nemocnice zrekon-
struované prostory. Voda 
v květnu zaplavila suterén do
výšky půl metru a zničila té-
měř veškeré vybavení. Ome-
zila tak provoz plicní ambu-
lance, rehabilitace a labora-
toří. Nemocnice tehdy mu-
sela evakuovat 161 pacientů.

Lékaři se ze zatopených pra-
coviš� přesunuli do provizor-
ních prostor. Jejich místo zauja-
ly vysoušeče a specializovaná
sanační firma. Obnova suteré-
nů přišla na pět milionů. Větši-
nu pokryla pojiš�ovna, půl mi-
lionu doložilo ze svého rozpo-
čtu město. Prostory prošly sa-
nací, dostaly nové dlažby, omít-
ky, musel se nahradit i vodou
zničený nábytek a vybavení.

Slavnostní otevření povodní poškozených prostor se uskutečnilo 4. října.
Foto: Pavel Čempěl

Letos dokončila nemocnice
také zateplení pavilonu "A", 
v němž jsou například nové o-
perační sály. Pavilon má opra-
venou fasádu, balkony, nové
bezbariérové vstupní dveře.
Inovace stála městskou poklad-
nu 4,1 milionu. Zateplení a sa-
nace suterénních prostor i bal-
konů se letos dočkalo i ošetřo-
vatelské oddělení, tedy pavi-
lon "C". Do jeho oprav vložila
nemocnice 2,6 milionu.

Za posledních pět let se in-
vestovalo do rekonstrukcí 140
milionů. Hradilo je ze svého
rozpočtu město, nemocnice 
i stát prostřednictvím dotací.
Nemocnice tak má nový stra-
vovací provoz, opravenou vrát-
nici, moderní operační sály,
rekonstruovanou internu a  ge-
riatrii v pavilonu "B". (balu)
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s t a l o  s e

ulici. Zálusk měli na balíky po-
lysterenu a sádrokartonu. 
Strážníci je na místě zadrželi.
Odcizený materiál se našel 
v devátém patře věžového do-
mu.

■ Dvě černé skládky odhalili
11. a 12. září strážníci ve Sta-
rém Bohumíně a v Pudlově.
První vytvořili kolotočáři při
pouti, druhou obyvatelé Drá-
tovenské ulice. Obě museli 
založitelé uklidit a uhradit blo-
kovou pokutu.

■ V Drátovenské ulici padl 
i další finanční postih. 13. září
hlídka při pochůzce zahlédla
dva muže, kteří se snažili 
vypáčit kovový rám kanálu ze
silnice. Pokuta je neminula.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Na »zlodějku« se 2. září

vypravil do Kauflandu výros-
tek, který uprchl z dětského
diagnostického ústavu. Hlídka
jej zadržela a předvedla na od-
dělení Policie ČR.

■ Večer 5. září si strážníci
všimli v Tovární ulici felicie 
s podezřelou tříčlennou po-
sádkou. Ukázalo se, že vůz byl
odcizen v Dětmarovicích a na-
cházely se v něm další věci po-
cházející z trestné činnosti.

■ Dopoledne 10. září dopad-
la hlídka dva lapky, kteří na
dvoukoláku odváželi odcizený
kovový materiál z domu v ulici
Petra Cingra. Vše bylo vráce-
no majiteli a případ dořeší
přestupková komise.

■ Dva muži kradli 11. září
stavební materiál v Mírové 

Lupič hrozil v Komerční bance bombou
Pobočka Komerční banky na hlavní třídě zažila 24. září před

polednem ozbrojenou loupež. Starší, asi šedesátiletý muž hro-
zil pokladní odpálením nálože. Donutil ji tím k vydání několika
desítek tisíc. Banditu robustní postavy se zvláštní kolébavou
chůzí zachytily bezpečnostní kamery (na snímku). Na místo či-
nu přišel od nádraží a stejným směrem také s lupem uprchl. Za
loupež mu hrozí až desetiletý trest. Kriminalisté nyní vyzývají
případné svědky přepadení, aby kontaktovali bohumínskou
policejní služebnu na čísle 596 097 512 nebo využili bezplat-
nou linku 158. (tch)

V Bohumíně máme před novelou náskok
V polovině září začala platit novela zákona

o veřejných zakázkách, která má přispět k je-
jich »průhlednosti«. Až dosud bylo otevírání
obálek a veřejné čtení nabídek jednotlivých
uchazečů na zvážení zadavate-
le. Nyní už je povinné.

U veřejných zakázek, které zadává město Bo-
humín, se ale novelizací zákona nic nemění.
Takzvané »čtení nabídkové ceny« tady už dávno
funguje. »Do hodiny po skončení podání nabídek si
účastníky výběrového řízení sezveme. Přečteme
všechny nabízené ceny a zkontrolujeme požadované
doklady,« vysvětlila vedoucí odboru rozvoje a in-
vestic Jitka Ptošková. 

Účastníci »výběrovek« tak mají u nás okam-
žitě jasno, jak na tom jsou. Dozvědí se nabídku
konkurence, a protože se většina výběrových 
řízení řídí nejnižší nabídkou, zjistí i vítěze.

Podle zmíněné novely nyní
platí povinnost čtení nabídkové
ceny u veřejných zakázek na do-

dávky a služby nad dva miliony a u stavebních
prácí nad šest milionů. I v tomto bodě už má ale
Bohumín před novelou dlouholetý náskok. Na-
bídkové ceny se zde totiž u všech tří typů zaká-
zek čtou už od výše pěti set tisíc. »Díky této trans-
parentnosti ve výběrových řízeních  jsme letos ušetřili
více než dvacet milionů oproti původnímu plánu,«
dodala na závěr Ptošková. (tch)

a k t u á l n ě

Odbor dopravy proto zašle
během října všem opozdilcům
písemnou výzvu k výměně ři-
dičského průkazu.V předcho-
zích vlnách výměn se stávalo,
že si převážně starší šoféři ne-
chali řidičák propadnout, pro-
tože už nehodlali jezdit. V této
vlně je ale 95 procent řidičů
mladších šedesáti let a dá se

předpokládat, že stále aktivně
jezdí. Proto by neměli čekat na
poslední chvíli. Vyměnit si řidič-
ský průkaz mohou na odboru
dopravy každé pondělí a středu
od 7.30 do 12 hodin a od 13 do
17 hodin. Výměna je možná
také v jiné dny, ale vždy po
předchozí telefonické domluvě
na čísle 596 092 207. (pav)

Nevyměníš - Nepojedeš!
Na sklonku září evidoval odbor dopravy 714 řidičů z Bohu-

mína a 272 z Rychvaldu, kteří si ještě nepřišli vyměnit řidič-
ský průkaz vydaný mezi roky 1994 až 2000. Pokud tak neučiní,
nebudou moci od 1. ledna 2011 usednout za volant.

Motorkářův tvrdý pád
S těžkým poraněním hlavy

skončil v nemocnici motocyk-
lista (45), který 23. září hava-
roval v ulici Čs. armády. Za za-
táčkou mu nečekaně vběhl do
cesty nepozorný chlapec (9) od
zaparkovaného auta. Muž na
skútru duchapřítomně strhl ří-
zení, čímž se střetu s dítětem
vyhnul. Jenže sám přepadl přes
řidítka a dopadl hlavou na vo-
zovku. Utrpěl otřes mozku, zlo-
meninu klíční kosti, ale přede-
vším frakturu lebky s krváce-
ním do mozku. Jak totiž policie
zjistila, muž řídil bez ochranné
přilby. (tch)

Vysál cizí konto
Policie vyšetřuje zneužití

platební karty, o kterou přišel
muž v Bohumíně. Neznámý
pachatel při dvou výběrech 
z bankomatu ulehčil jeho kon-
tu o sedm tisíc. Vyšetřování
ale komplikuje skutečnost, že
si okradený nepamatuje, kdy 
a za jakých okolností o kartu
přišel.

Řádění vandalů
V areálu opravny pantogra-

fických jednotek ve Skřečoni
řádili 25. září sprejeři. Za pou-
hou půlhodinu stihli zohyzdit
obrazci a nápisy odstavený že-
lezniční vůz. Čmáranicemi po-
ničili plochu deseti metrů čtve-
rečných. České dráhy před-
běžně vyčíslily škodu na pět 
tisíc. 

O pečivo jim nešlo
Do rekonstruované budovy

pekárny Na Růžku v centru
města se v noci na 3. října
vloupali neznámí zloději.  Zají-
malo je nářadí řemeslníků. Pa-
chatelé si odnesli elektrické
kabely, rozbrušovačku, boura-
cí kladivo a další věci za se-
dmačtyřicet tisíc. (tch)
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Volby už klepou na dveře

Zápalky v dětských rukou. Nebezpeč-
ná kombinace si 23. září vybrala svou
daň v sousedním Rychvaldu. Za oběť
dětské nerozvážnosti padl stoh s osmde-
sáti tunami sena a slámy.

Plameny vyšlehly ze stohu v podvečer 
a na místo okamžitě vyrazilo pět hasič-
ských jednotek. S ohněm se přijeli vypořá-
dat profesionální hasiči z Bohumína a Or-
lové a s nimi tři jednotky dobrovolných
hasičů Rychvald, Starý Bohumín a Orlová
- Poruba. Zásah trval do jedné hodiny po
půlnoci a ještě do rána ohňobijci požářiště
kontrolovali. »Oheň napáchal škodu za zhru-
ba sto tisíc,« uvedl mluvčí krajských hasičů
Petr Kůdela. K úhoně přišly uskladněné
pícniny a žárem popraskala i okna soused-
ní stanice technické kontroly. K té naštěstí
hasiči plameny nepustili a uchránili tak
majetek řádu několika set tisíc. (tch)Foto: HZS MSK

Bohumínští hasiči pomáhali u sousedů

Už jen pár dnů zbývá do voleb, ze kterých
vzejde nové třiadvacetičlenné bohumínské za-
stupitelstvo. Volby budou probíhat v devate-
nácti volebních okrscích v pátek 15. října od
14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Volební místnosti jsou uve-
deny na úřední desce městské-
ho úřadu a ve vývěskách v měst-
ských částech. Volit mohou ob-
čané ČR a EU, kteří alespoň 
v druhý den voleb dosáhli 18 let
a jsou v obci trvale hlášeni.
Čeští občané »automaticky« fi-
gurují ve stálém seznamu voličů,
ale cizinci ze států EU musí pře-
dem zažádat o zápis do dodatku
k tomuto seznamu. O zápis mohou žádat městský
úřad osobně nebo písemně do 13. října do 16 hodin.

Volič může hlasovat pouze v okrsku, v jehož
obvodu má trvalý pobyt. Ve volební místnosti
musí volič prokázat svou totožnost a státní ob-
čanství platnými doklady (občanským průka-
zem, cestovním pasem, povolením k pobytu). 

Každý volič obdrží nejpozději tři dny před vol-
bami  hlasovací lístek s kandidáty osmi voleb-

ních stran. Volič může hlasovací lístek upravit
následujícími způsoby:
● Označit křížkem čtvereček u názvu strany,
čímž dá hlas kandidátům této strany v pořadí dle
hlasovacího lístku. Pokud volič označí křížkem

dvě strany, hlas je neplatný.
● Označit křížkem rámečky
před jmény konkrétních kan-
didátů z kterékoli strany, nej-
výše však 23 kandidátů. Pokud
označí více kandidátů, hlas je
neplatný.
● Označit křížkem jednu stra-
nu a dále označit křížkem
kandidáty z ostatních stran.
Volič tak dá hlas jednotlivě 

označeným kandidátům a z označené volební
strany tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva (23) v pořadí uve-
deném na hlasovacím lístku. 

Volič může ze závažných důvodů požádat MěÚ
596 092 111 a ve dnech voleb příslušnou volební
komisi o možnost hlasovat mimo volební místnost,
avšak jen v územním obvodu volebního okrsku.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, organizační odbor

Volební lístky 
až do ruky

Velký dík patří žákyním dru-
hého ročníku Střední školy
Bohumín, oboru Výchovná 
a humanitární činnost, za po-
moc při balení hlasovacích
lístků. Děvčata za dva dny na-
balila zhruba devatenáct tisíc
obálek. Ty doručí voličům tak-
zvaný »poš�ák Ondra«. Více
než šedesát doručovatelů se
pokusí lístky osobně předat
konkrétním adresátům. Pokud
ani při opakovaném pokusu 
o doručení neuspějí, zanechají
obálku v poštovní schránce.
Všechny obálky s lístky by mě-
li mít voliči nejpozději do 10.
října. (kas)

krátce

Kruhový objezd už tento měsíc
Po opětovném spuštění stavby okružní křižovatky a skřečoň-

ského mostu stavbaři upřesnili termíny uvedení do provozu ně-
kterých staveb. Rondel pod skřečoňským mostem bude, po vyzrání
betonového prstence, otevřen po 11. říjnu. Finální asfaltový po-
vrch dostane 23. října. V tento den (sobota) bude uzavřena ulice
Lidická a doprava bude vedena po objízdných trasách. K plánova-
né uzavírce ještě proběhne jednání, o kterém vás budeme infor-
movat v příštím čísle. Současně s uzavírkou bude částečně ome-
zen provoz v Koperníkově ulici, kde stavbaři taktéž položí asfalto-
vý koberec. Kruhový objezd zde zatím nebude. (pav)

Lekce angličtiny
Věčným začátečníkům ve

studiu angličtiny jsou určeny
lekce Blue English, které v Bo-
humíně začínají 12. října. Vý-
uka pro maximálně deset lidí
ve skupině bude probíhat kaž-
dé úterý od 17 do 18 hodin 
v klubovně v modré budově
vedle parku Chopina. Hradí se
pouze náklady, tedy pětadva-
cet korun za hodinu. (pas)

Z knihovny domů
pod deštníkem

Knihovna »kátrojky« v No-
vém Bohumíně přišla před
sychravým podzimem s vtip-
nou novinkou. Pokud začne
pršet, půjčí nepřipraveným
návštěvníkům na cestu domů
deštník. Stačí mít čtenářský
průkaz, na jehož konto se dešt-
ník načte podobně jako kniha.
Při další návštěvě knihovny ho
zase vrátí. Deštníky s logem
K3 si mohou zájemci za sto pa-
desát korun také koupit. (red)
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Třetí díl seriálu o novinkách, službách a přednostech inter-
netových stránek www.mesto-bohumin.cz.

Máte někdy nutkání »vrátit se v čase« a zhléd-
nout  staré televizní zpravodajství a reportáže

z Bohumína? Žádný problém. Videoarchiv městského webu dispo-
nuje nahrávkami za posledních jedenáct let, tedy už od roku 1999.
Tvoří ho více než 1300 videí, roztříděných do jedenácti hlavních
kategorií a osmi podkategorií. Nechybí zde Obrazové zpravodajství
TIKu, Kulatý stůl, Host Studia B, Ptejte se nebo záznamy zasedání
zastupitelstva. Videa na webu ocení hlavně Bohumíňáci, kteří ne-
mají možnost přijímat TIK v televizi. »Největší sledovanost je vždy 
v sobotu, kdy běží nové Obrazové zpravodajství TIKu,« potvrdil web-
master Jiří Rozsypal a dodal, že videa zhlédne týdně několik tisíc 
lidí. Na četná přání diváků jsou od loňska obrazové zprávy ukládá-
ny vcelku i po jednotlivých reportážích. Rovněž se dají stáhnout 
a archivovat v počítači. V roce 2008 šla výrazně nahoru kvalita 
videí. Dnes už zabírají kapacitu více než 95 GB. (tch)

Videoarchiv

Vandalům do areálu vstup zakázán!
Vypulírovaný Rafinérský

lesík se stal především svě-
tem dětských her. Vznik no-
vého areálu s povděkem kvi-
tovali obyvatelé z okolí, pro
které  je například zavedený
Hobbypark hodně z ruky. 

»Bydlím tady léta a jako děti
jsme si v lesíku hráli. S jeho no-
vou podobou jsem nadmíru spo-
kojená. Te� sem chodím s vnuč-
kou, jen mám trochu
strach, aby si té pro-
měny lidé vážili,«
uvedla Helena Gla-
cová (61) a vystihla
tím i rizika, se kterými
se areál potýká. Krátce
po svém dokončení se
totiž lesík, respektive
nové atrakce staly ter-
čem řádění mladistvých
vandalů. Ještě před ofici-
álním otevřením stihli po-
ničit lavičky nebo zohyzdit
vyhlídkovou věž nožem vy-
rytými nápisy. Neurvalí vý-
rostci si také »spletli« pingpon-
gový stůj s fotbalovým hřištěm.
Aby k podobným excesům v bu-

Vraťte vysoušeče, ať nezahálejí
Výzva ke stahování vysoušečů, které lidé využívali po květnové

povodni, se zatím minula účinkem. Po posledním oznámení vy-
soušeč vrátilo pouze šest občanů. Dalších sedmdesát ale dále zů-
stává mezi lidmi a mnohé stojí ladem. Přístroje Bohumíňákům
před časem zapůjčili hasiči a humanitární organizace Adra. Už
nevyužívané přístroje by měli lidé co nejdříve vrátit, aby mohly
pro změnu pomoci postiženým v nedávno zaplavených oblastech 
v Čechách. Na způsobu vrácení se mohou občané domluvit na 
telefonu 731 130 670. Vysoušeče se po dohodě odevzdávají na 
nádvoří radnice nebo přímo v bydlišti občanů. (tch)

doucnu nedocházelo, působí 
v Rafinérském lesíku od září
správce. Byla by velká škoda,

kdyby nemalé investice přišly
vniveč a děti o příjemné pro-
středí her a radovánek. (tch)

1) Stopy na pingpongo-
vém stole jsou důkazem, 

že výrostkům o hru 
rozhodně nešlo. 2)Dřevěné prvky

svádí vandaly k psaní vyřezávaných
vzkazů i vulgarismů. Zohyzdili 

tak už řadu laviček i vyhlídkovou 
věž. Foto: Pavel Čempěl

Humbuk kolem chodníků -
prý se propadnou ...

Není černá jako černá. V uplynulých dnech prolétla měs-
tem fáma mající charakter »poplašné zprávy«. Coby podklad
chodníků nad novým teplovodem se prý používá nekvalitní
haldovina, což se za pár let projeví značnými deformacemi
těchto chodníků. Tmavá ale není jen haldovina. Stejnou bar-
vu má i štěrkodrť opatřená certifikáty jakosti. Někdy zkrátka
letmý pohled nestačí.

Šuškanda, která popisovala
přepálenou haldovinu s obsa-
hem uhlí, do běla rozpálila zá-
stupce firmy,
která je zod-
povědná za
zemní práce při budování tep-
lovodu. »Použitý materiál nemá
s haldovinou kromě tmavého
zbarvení nic společného. Je to vy-
tříděný kámen z hlubinných dolů,
každoročně kontrolovaný státní
zkušebnou a opatřený patřičnými
certifikáty,« musel krotit emoce
manažer projektů IPS engine-
ering Ladislav Mokrý.

Certifikáty, které má redak-
ce Oka k dispozici, jasně hovo-
ří, že je materiál vhodný pro
inženýrské stavby a pozemní

komunikace. »Stále se mluví
o tom, jak jsou stavby předražené.
Jakmile však sáhneme po levněj-

ším, ale kvalit-
ním materiálu,
hned je oheň

na střeše,« kroutil hlavou Mok-
rý. Na vysvětlenou dodal, že
štěrkodr� je plnohodnotnou
náhražkou kamene z povrcho-
vých dolů. 

»Překvapuje mě, že se autor
zavádějících informací neobul do
výrobků z recyklovaného skla,
plastů nebo papíru. Á propos,
když dotyčný vykonává velkou
potřebu, je si vědom, z čeho se asi
vyrábí toaletní papír?« otázal se
nakvašeně Mokrý.

Pavel ČEMPĚL

šuškanda. . .
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Soutěž mladých hasičů v Kopytověk r á t c e

Nemoc špinavých
rukou

Zvýšená hygiena na ško-
lách a další opatření prováze-
ly na přelomu září a října vý-
skyt žloutenky typu A, která
se šířila mezi romskou komu-
nitou. Tři desítky dětí skon-
čily kvůli "nemoci špinavých
rukou" na infekčním odděle-
ní havířovské nemocnice.

Nemoc se poprvé vyskytla 
v drátovenské kolonii, odkud se
při hojných návštěvách komu-
nity rozšířila do dalších měst-
ských částí. Propuknutí nemo-
ci pocítila také škola v Pudlo-
vě, kam většina infikovaných
dětí docházela. Jejich spolužá-
ci se učili v karanténě a pra-
covníci školy omývali vše od
nábytku až po podlahy chlora-
minem. Děti musely kvůli ka-
ranténě oželet také návštěvu
společenských akcí. (tch)

Nádherné podzimní počasí přivítalo v Ko-
pytově 25. září hasičský potěr v rámci Mláde-
žnické ligy okresu Karviná (MLOK). Čtrnáct
družstev mladších a starších žáků z Havířova,
Karviné, Orlové, Doubravy,
Rychvaldu, Kopytova (škoda,
že v našem městě je pouze jed-
no družstvo mladých hasičů) a z polských
Gorzyc s nadšením soutěžilo v požárním úto-
ku a v uzlování. 

V sedmičlenných týmech spolu s chlapci spo-
lečně a úspěšně soutěžila i děvčata. Mezi mlad-
ším žactvem zvítězilo družstvo z Havířova před
Rychvaldem, u staršího žactva patřilo prvenství
opět Havířovu před domácím Kopytovem. 

Uzlovým králem, vlastně královnami, se také
staly v obou kategoriích děvčata z Havířova. 

Odpoledne soutěžily týmy dospělých. U mužů
zvítězilo družstvo SDH Záblatí před SDH Šunyc-

hl 3 a SDH Kopytov 1. V ženách
vyhrálo SDH Karviná-Hranice
před SDH Havířov a SDH Kopy-

tov. Nejlepší družstva převzala poháry a diplomy. 
Členové SDH Kopytov připravili všechny

soutěže vzorně a účelně využili i nově upravené-
ho prostoru před zrenovovanou kapličkou.
Mohli se pochlubit i zateplenou a novotou zářící
fasádou budovy své hasičské zbrojnice. Celá ak-
ce s bohatým občerstvením se stala důstojnou
tečkou letošních oslav 530 let Kopytova.

Zdeněk VESELÝ

a k t u á l n ě

Pavle, děkujeme!
Nikdo by nehádal Pavlu Klimovičovi, vi-

tálnímu sportovci bez šedin ve vlasech, 62
let. Plných sedmnáct let, od února 1993, stál
v čele odboru životního prostředí a služeb. 

Bez problémů zvládal složité záležitosti, ve-
řejnost se na něj obracela zejména s žádostmi 
o řešení problémů v oblasti údržby místních
komunikací, veřejného osvětlení či udržování
veřejné zeleně. Je také »duchovním otcem« 
ekologického kalendáře, který město od roku
1998 dodává do všech domácností. Nejeden
víkend trávil Pavel objíž	kou Bohumína, 
a ačkoliv nebydlí v našem městě, určitě ho ni-
kdo nepředčí místní znalostí.   

Vždy byl vstřícným a spolehlivým kolegou,
veškeré záležitosti řešil přímočaře a bez zby-
tečných okolků. Jeho velkou předností je i to,
že před složitým řešením problémů upřed-
nostňoval zdravý selský rozum, což mnoho-
krát přineslo úspory i městské pokladně. 

Pavle, děkujeme za tvůj přínos, kolegialitu 
a pracovitost. Přejeme Ti mnoho kilometrů ve
zdraví a bez nehod na kole i na běžkách 
a mnoho krásných zážitků při poznávání naší 
i zahraniční přírody.

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice MěÚ

Po dlouhých sedmnácti letech doznal
změny post vedoucího odboru životní-
ho prostředí a služeb. 1. října se ujala
funkce Věra Niklová (50), která na od-
boru tři roky pracovala. Snad proto, že
je narozená ve vodním znamení, prová-
zí ji voda celým profesním životem.

Už na Vysokém učení technickém v Br-
ně vystudovala obor vodní stavby a vodní
hospodářství. To ji po studiu »logicky«
přivedlo na Povodí Odry, kde pracovala na
technickém oddělení vodohospodářských
informací a koncepcí. Po mateřské změni-
la působiště, ovšem i v důlní společnosti
OKD působila jako podnikový vodohos-
podář a později ekolog.

Po vyhlášení útlumového programu 
v těžebním průmyslu zamířila do státní

Nová vedoucí odboru vodní znamení nezapře
správy. Na Magistrátu města Ostravy pra-
covala, jak jinak, osm let jako specialista
ochrany vod. Je proto nasnadě, že když
před třemi lety zavítala do Bohumína, byl
to právě vodoprávní úřad. »Do Bohumína
mě tehdy přivedla vynikající pověst úřadu. Je-
ho chod a celková atmosféra na radnici. Ne-
zastírám, že roli hrálo i dojíždění,« prozradila
Věra Niklová, která žije v Rychvaldu.

Nyní, už v čele odboru, se chce zaměřit
na reálné cíle. Opatření protipovodňové
ochrany města, postupnou dostavbu ka-
nalizace, nebo snižování znečištění ovzdu-
ší. »Jako každé ženě se mi líbí, když je všechno
uklizené, čisté a voňavé,« svěřila se vdaná
matka dvou dospělých dětí. Přeneseno na
město to v jejím pojetí znamená hodně 
udržované zeleně a rozkvetlých ploch. 

Pavel ČEMPĚL
Věra Niklová je od 1. října novou vedoucí
odboru životního prostředí a služeb.

Křesťanský klub 
pro děti Kluboš

V rámci projektu Fara doko-
řán startuje křes�anský klub
pro děti Kluboš. Děti od 6 do
12 let se mohou těšit na hry,
příběhy, kvízy a písničky. To
vše v klubovně na evangelické
faře v Masarykově ulici. První
setkání proběhne 12. října 
a klub pak bude fungovat kaž-
dé úterý od 15.30 do 16.30 ho-
din. (pas)
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Poutňo, aneb poznávací zájezd do Vídně

k r á t c e

Přijďte se pokusit 
o nový rekord

Bohumíňáci se mohou po-
starat o nový zápis do Guin-
nessovy knihy rekordů. A ne-
musí přitom podávat žádné
heroické výkony. Stačí obyčej-
ná solnička a chu� přijít v so-
botu 9. října na náměstí T. G.
Masaryka. Právě tady totiž ve
14.30 hodin startuje zápis lidí,
kteří přinesou sůl a symbolic-
ky ji »odevzdají králi«. Odmě-
nou pro prvních tisíc dárců
bude »sůl za sůl«, neboli hodi-
nový poukaz do solné jeskyně.
Pojetí akce dává tušit, že se
vztahuje k pohádce Byl jednou
jeden král a je poctou Janu
Werichovi, od jehož smrti 31.
října uplyne třicet let. (tch)

Atletika pro děti
Atletická přípravka se stala

hitem podzimu mezi rodiči 
a dětmi. V průběhu prvních
tří týdnů se přihlásilo a aktiv-
ně zapojilo přes čtyřicet dětí.
Projekt »Atletika pro děti« je
celorepublikový a AK Bohu-
mín se připojil na začátku září.
Tréninky probíhají v úterý a ve
čtvrtek v tělocvičně ZŠ Čs. ar-

Občanské sdružení Přátel
bohumínské historie uspo-
řádalo 18. září »poutňo« - 
poznávací zájezd do Vídně.
Návštěva byla zaměřena na
místa vztahující se k historii
rodu Habsburků.

Cílem dopolední části se stal
kostel a klášter bratří kapucí-
nů. V kostele sv. Františka 
z Assisi sloužil bohumínský
rodák Petr Knapek vzpomín-
kovou zádušní mši za zemřelé
příslušníky rodu Habsburků,
kteří v letech 1629 až 1920 vy-
konávali patronát nad farním
kostelem Narození Panny Ma-
rie ve Starém Bohumíně. Poté
následovala prohlídka Hab-
sburské hrobky nalézající se 
v podzemí kapucínského kos-
tela a kláštera. 

Asi nejzajímavější zastávkou
bylo hřeby pobité torzo stro-
mu v rohu Dómského náměs-

Mnozí účastníci zájezdu byli oděni do krojů, což u Vídeňanů vzbuzovalo velký obdiv. Foto: Vilém Žák

tí. Hřebík do kmenu měli prá-
vo zatlouct pouze přespolní,
kteří se ve Vídni vyučili něja-
kému řemeslu a poté město o-

pustili. Je nesporné, že se zde
nacházejí i hřeby několika Bo-
humíňáků. Odpoledne pokra-
čoval program návštěvou zám-

ku Schönbrun, kde se v roce
1918 uzavřela historie vlády
Habsburků.

Jan TEISTER

mády od 15 do 17 hodin. Více
informací na stránkách klubu
www.ak-bohumin.cz. (zves)

Florbal »jede«
Hráči 1. SC Bohumín '98

vstoupili do své další ligové se-
zony zápasy v Brušperku a Hrad-
ci nad Moravicí. Muži A si po-
radili se zálohou Paskova 5:2 
a následně podlehli FbC BD
Stav Frýdek Místek 3:7. Dru-
hý tým si v sedmé lize poradil
se Snipers Frýdland nad Ost-
ravicí 11:7 a prohrál s domá-
cím Hradcem n. Mor. 2:7. 

Žáci zahájí florbalové soutě-
že pořádáním domácího tur-
naje 9. října v hale TJ Mittal 
v Ostravě, dorostenci už o tý-
den dřív na Kovoně v Karviné.
Více informací na www.flor-
balbohumin.cz. 

13. a 18. října  pořádá florba-
lový klub náborové dny pro
nové hráče od šesti let. Více
čtěte na str. 20. (oves)

Dveře dokořán
12. října od 10 do 12 hodin si

mohou zájemci prohlédnout
Cvičný byt v Jateční, Domo-
vinku ve Slezské a Denní sta-
cionář v Okružní ulici. Den 
otevřených dveří se koná v rám-
ci »Týdne sociálních služeb«. 

Hladovění uprostřed blahobytu (1)
Malnutrice je patologický

stav nedostatku živin. Hrozi-
vé je, že jí i dnes v Česku trpí
dva z pěti hospitalizovaných
pacientů. Nedostatečná výži-
va přispívá k úmrtí pěti pro-
cent pacientů středního vě-
ku a až dvaceti procent lidí
starších osmdesáti let.

Tři až čtyři procenta přija-
tých pacientů v okamžiku, kdy
čtete tento článek, umírají 
v nemocnicích
na komplikace
těžké podvýži-
vy. Malnutrice se hojně vysky-
tuje zejména u rizikových sku-
pin. U starých pacientů (50%),
nemocných s plicními choro-
bami (45%), se zánětlivými
střevními chorobami (80%), 
s nádorovým onemocněním
(85%). Nevyhýbá se neurolo-
gickým a psychiatrickým paci-
entům, kardiakům, pacientům
s akutními úrazy, popáleným,
ba dokonce ani vážně nemoc-
ným dětem.

Existuje několik typů a stup-
ňů malnutrice, ovšem zjedno-
dušíme si ji na dva základní
druhy. Prostá malnutrice je
způsobena nedostatečným pří-
sunem potravy. Postihuje pře-
vážně seniory a typickými zna-

ky jsou pokles hmotnosti,
zjevný úbytek svalstva a tuku,
suchá kůže, vypadávání vlasů,

krevní podliti-
ny, otoky pod-
koží. Příčina-

mi jsou nechutenství, žvýkací
potíže, problémy s chrupem,
poruchy polykání, ztráta so-
běstačnosti, malý pocitu hla-
du, demence, deprese, para-
noidní bludy.

Stresová malnutrice je způ-
sobená těžkou nemocí a má
svá specifika. Nemocní nemu-
sí mít hubený vzhled, ztráta
hmotnosti je maskována oto-
ky, ztráta svaloviny je obrov-
ská. Jde o auto-kanibalismus,
kdy tělo využívá vlastní bílko-
viny pro boj s nemocí.  Tímto
typem je ohrožen každý z nás
při těžkém onemocnění.

Tomáš SKOBLEJ, zástupce
primáře chirurgického oddělení

(Pokračování příště)

z d r a v í



Těžko na cvičišti, lehko... Cvičný po-
plach prověřil 22. září akceschopnost 
a spolupráci bohumínských hasičských
jednotek. Musely se vypořádat s únikem
chloru, samozřejmě simulovaným, ve
společnosti Bochemie. Zatrénovali si i je-
jí zaměstnanci.  V rámci systému preven-
ce závažných havárií si osvěžili pravidla
evakuace.

Zásobníky chloru jsou opatřeny čidly,
která zvýšenou teplotu či jiné anomálie sig-
nalizují na vrátnici. Odtud se zpráva šíří na
kompetentní místa. »Mimořádné události se
snažíme v rámci možností zvládat sami. Mohou
ale nastat situace, při kterých bychom se 
bez pomoci ›zvenčí‹
neobešli. Při ta-
kovém zásahu
hraje velkou

roli souhra hasičských jednotek,« vysvětlil
technik bezpečnosti práce a požární ochra-
ny Bochemie Petr Kopia. Právě koordinaci
při cvičném úniku chloru si na půdě che-
mičky vyzkoušeli firemní hasiči spolu s jed-
notkami z Bohumína, Karviné a dobrovol-
nými hasiči ze Starého Bohumína.

Cvičení v Bochemii jsou pravidelná. Jed-
nou ročně se trénuje požární a jednou chlo-
rový poplach. Nácviky prověří i připrave-
nost zaměstnanců, kteří se musí co nejrychle-
ji přemístit na shromaždiště, kde dostanou
další instrukce. Mimo jiné, kterým směrem
bude probíhat evakuace. »Směr únikových
tras nám pomáhají určit větrné rukávy. Právě
letos jsme vyměnili pět stávajících za nové,« do-
dal Kopia. Rukávy jsou při potenciálním 

úniku chloru
nepostra-
datelné.
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Hasiči navlékli protichemické obleky

Tak už je jí pět! Řeč není 
o předškolním dítěti, ale 
o Plavecké škole Bospor,
která své narozeniny oslavi-
la 21. září dnem otevře-
ných dveří pro všechny 
žáky základních škol. 

Zájemci si mohli na čas
zaplavat sto metrů jako pří-
pravu na plaveckou soutěž
měst, ostatní si naplno 
užívali atrakcí aquacentra.

Od září 2005 prošlo školou v rámci
plavecké výuky téměř šest tisíc dětí. Nyní ji navštěvují žáci
patnácti základních a jedenácti mateřských škol z Bohumína,
Ostravska a Opavska. Celoročně docházejí na plavání také
děti z mezinárodní školy, jejichž výuka probíhá v angličtině.
Plavecká škola probíhá každý všední den a kromě klasické vý-
uky plavání nabízí také kurzy první pomoci a aquaaerobic.
Bonusem pro všechny je pak možnost saunování. (tch)

Při dni otevřených dveří se mohlyděti vydovádět také ve venkovnímbazénu. Foto: Pavel Čempěl

Určí směr větru, a tedy místa, kam bude
směřovat zamoření, aby se nestalo, že by se
evakuovaní dostali »z louže pod okap«.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Jak se chovat 
při úniku chloru:
● Ukryjte se v uzavřené místnosti,

nejlépe ve vyšších patrech. Nikdy
ne ve sklepích.

● Zavřete a utěsněte okna a dveře, 
vypněte ventilaci. 

● Uhaste oheň, vypněte všechny 
elektrospotřebiče. 

● Dýchací cesty si chraňte rouškou 
z kapesníku či utěrky namočené 
do roztoku vody s trochou jedlé 
sody, nebo v mýdlovém roztoku.

● Tělo si chraňte pláštěnkou, 
uzavřenými brýlemi, rukavicemi,
čepicí na uši a holínkami. 

Plavecká škola slavila půlkulatiny
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Hokejistům začala nová sezona

Vyzyvatel už čtyři roky nepoznal pocit porážky

Žádná Cimrmanova simultánka v Madridu, ale nekompro-
misní souboj dvaadvaceti šachových talentů proti jednomu
muži. Na půdě gymnázia se výběr studentů opět po roce po-
stavil starostovi Petru Víchovi. Ten odešel stejně jako v po-
sledních čtyřech letech neporažen, ale tentokrát měl namále.

Patnáctý ročník simultánky
trval dvě a půl hodiny a podle
pozorovatelů byl jedním z nej-
vyrovnanějších. »Protihráči se
snažili a v několika partiích jsem
se musel bránit. Některé se mi
podařilo zachránit a s trojicí sou-

peřů jsme se do-
hodli na remíze,«
komentoval simul-
tánku Petr Vícha.
Mezi třemi mla-
dými šachisty, kte-
ré starosta nedo-
kázal pokořit, byli
paradoxně nej-

mladší účastníci simultánky,
bratři Vojta (9) a Ondra (12)
Šrámkovi. »Šachy hraju od pěti
let a je to bezva pocit uhrát se
starostou remízu, když mnohem
starší kluci neuspěli,« usmíval se
Ondra. On sám na gymnáziu
studuje, jeho mladší bráška
byl na turnaji jako host.

Při simultánce obchází sta-
rosta stoly se šachovnicemi 
a vestoje se postupně, tah po
tahu utkává se soupeři. Za pat-
náct let trvání turnaje má na
kontě 285 vítězství, 11 remíz 
a 5 porážek. Pavel ČEMPĚL

versus
1. Daniela 2. Zdeněk 3. Ros�a 4. David Petr5. Ondra a David

6. Michael 7. Tomáš 8. Tomáš 9. Martin 10. Honza

11. Adam 12. Danek 13. Vojta 14. Tomáš 15. Marek

16. David 17. Ondra 18. Vojta 19. Honza 20. Tomáš a Filip

Na zimním stadionu je
od 24. září ledová plocha
a pro Hockey club Bo-
humín tím začala další
hokejová sezona. Jako
každý rok pořádáme ná-
bory nových adeptů a le-
tos jsme pro děti připra-
vili speciální novinky. 

Noví členové nebudou
platit žádné příspěvky,
první rok je pro ně zdar-
ma. Stačí když si přinesou
pouze brusle, hokejku a
jakoukoliv přilbu. Výstroj
jim zajistí klub. A letos se
mají malí hokejisté oprav-
du na co těšit. Pro nové
členy oddílu přípravky
jsme zakoupili novou
kompletní hokejovou vý-
stroj značky Bauer. Tré-
ninky probíhají čtyřikrát
týdně pod dohledem zku-
šených trenérů z řad býva-
lých hráčů. 

V nové sezoně máme 
v Hockey clubu Bohumín
tyto oddíly:

Přípravka - trénuje 
v pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek od 17.15 do 18.15
hodin.

Žáci - trénují v pondělí,
úterý, čtvrtek od 16 do 17
hodin.

Dorost - trénuje v úterý
od 18.30 do 19.30 hodin 
a ve středu a pátek od 16
do 17 hodin.

Muži - trénují ve středu
od 19.10 do 20.30 hodin 
a ve čtvrtek od 18.30 do
20.15 hodin.

● ● ●

Naši hokejisté jsou při-
hlášeni do soutěží: 

Krajská liga žáků 2. tříd
- minihokej

Krajská liga žáků 3. tříd
- minihokej

Krajská liga dorostu
Krajský přebor mužů II.

třídy.
Informace o domácích

zápasech a další informa-
ce na www.hcbohumin.cz.

Roman KWAŚNÝ, 
Hockey club Bohumín

Pro malé hokejisty letos pořídil klub novou
kvalitní hokejovou výstroj. 

Foto: Pavel Čempěl 

Do našich škol
míří miliony

Bohumínské školy se
ucházejí o peníze z pro-
jektu »EU peníze ško-
lám«. Ty přispějí ke zkva-
litnění výuky a pořízení
moderního vybavení. Vý-
še dotace se odvíjí od po-
čtu žáků školy a zvole-
ných aktivit.

Prvním dvěma školám,
které podaly žádost v červ-
nu, už byla dotace schvále-
na. ZŠ Bezručova může po-
čítat s osmi sty tisíci, ZŠ
Beneše s částkou bezmála
1,7 milionu. Žádost ZŠ Čs.
armády, která se uchází 
o 2,1 milionu, už byla zare-
gistrována na ministerstvu.
Školy ve Skřečoni a Pudlo-
vě podaly žádost v září.
První na částku téměř 1,3
milionu, druhá na 768 ti-
síc. Poslední, Masarykova
škola, hodlá o příspěvek
zažádat v příštím roce. Její
projekt počítá s dotací ve
výši 2,5 milionu. (tch)



ni, pokud dáte důvěru kandidátům za
ODS a my budeme mít sílu v zastupi-
telstvu realizovat Vaše vize. Díky vo-
lebnímu zákonu
má Váš hlas pro
celou kandidátku
ODS hodnotu 23 hlasů, zatímco jed-
notlivě označený kandidát má hodno-
tu jen jednoho Vašeho hlasu - prosím
označte proto celou naši kandidátku!

Nebude nám z tepla z Dětmaro-
vic nakonec horko? Když před mno-
ha měsíci radní za ČSSD předkládali
zastupitelstvu plán centrálního teplo-
vodu z dětmarovické elektrárny, tvr-
dili, že se pro občany sníží cena tepla
o 50% a že investici za 500 mil. Kč
ponese ČEZ. Plán se zdál skvělý, měl
ovšem dvě ALE: a) město se muselo
na 20 let upsat ČEZu, že bude odebí-
rat teplo od něj, b) město vyšrotuje
své plynové kotelny a přijde tak o zá-

ložní zdroje tepla.
Výstavba CZT se
zpož�uje, smlou-

va s ČEZem se měnila ještě dříve,
než první teplo dorazilo do Bohumí-
na, město je stále rozkopáno a co je
nejhorší - cena tepla má být nižší jen

o 20% !? A tak zatímco Ostrava díky
efektivním nákupům na interneto-
vých aukcích dosáhla snížení ceny e-
lektřiny o 19% a plynu o 37% a Frý-
dek - Místek takto ušetřil na plynu
32%, Bohumín si může nechat o ta-
kovýchto úsporách nejméně 20 let
jenom zdát! Nebudeme v Bohumíně
nakonec jen skřípat zuby a gratulo-
vat ČEZu k dobrému kšeftu? Je to jen
náhoda, že stávající starosta ani tři
místostarostové už své funkce obha-
jovat nechtějí a usilovně hledají 
v ČSSD své nástupce?      

■ ■ ■

Naše kandidáty a volební pro-
gram Podpořte změny-Bohumín
má navíc! najdete na www.bohu-
min.cz a http://ods-bohumin.cz 
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VOLTE č. 1 - KANDIDÁTKU KSČM

1. Olívková Libuše, vedoucí poradny
sdružení obrany spotřebitelů, KSČM

2. Mgr.Veselý Zdeněk, učitel - 
důchodce, KSČM

3. Lukáčová Eva, skladová dělnice,
KSČM

4. Bc.Mutina Miloslav, chemik 
laborant, KSČM

5. Čimborová Jarmila, číšnice, KSČM

6. Lukáčová Jana, kuchařka, bez 
pol. příslušnosti

7. Ing. Strnad Jiří, učitel, KSČM
8. Mgr.Walterová Antonie, učitelka,

bez pol.příslušnosti
9. Štiak Jaroslav, vedoucí výrobního 

úseku, KSČM
10. Lenochová Marie, skladník 

nákupčí, KSČM
11. Kocur Miroslav, mistr údržby, 

bez pol. příslušnosti

12. Gašpárová Naděžda, péče o osobu
blízkou, KSČM

13. Suchý Arnošt, pozinkovač, KSČM
14. Uhrová Ludmila, účetní, KSČM
15. Kaštil Jiří, pracovník technické 

kontroly, bez pol. příslušnosti
16. Ing.Ryšavá Blanka, péče o osobu

blízkou, bez pol. příslušnosti
17. Šmídková Eva, prodavačka, KSČM
18. Šafratová Regina, vlakvedoucí ČD,

bez pol. příslušnosti
19. Jendřiščík Petr, dělník, KSČM
20. Gříbková Miluše, manažerka, 

KSČM
21. Luzarová Zdeňka, vychovatelka

školní družiny, KSČM
22. Masek Jiří, strojvedoucí ČD, 

bez pol. příslušnosti
23. Ryšavý Ivan, frézař, KSČM

Setkání s kandidáty a Vojtěchem Filipem
Setkání s kandidáty do městského zastupitelstva za KSČM, kterého se zúčastní 

také Vojtěch Filip předseda ÚV KSČM se uskuteční ve čtvrtek 14. října od
14.30 do 16.30 hodin na tř. E.Beneše (vedle Grandu).

v o l b y  2 0 1 0

PŘEDSEDA ÚV KSČM VOJTĚCH FILIP
přijede do Bohumína podpořit kandidáty 

za KSČM do městského zastupitelstva:

Podpořte změnu - Bohumín má navíc!

volby  2010

Vážení bohumíňáci, komunální volby máme za pár dnů 
a před Vámi je důležité rozhodnutí - komu dáte důvěru, aby
na další 4 roky vedl radnici ku prospěchu obyvatel i ná-

vštěvníků Bohumína? Ačkoliv ODS získala ve volbách v roce
2006 jen 5 mandátů oproti 2 mandátům KSČM a 16 mandátům

ČSSD, což umožnilo oranjes neomezeně vládnout na radnici a pohodlně
sestavit jednobarevnou sedmihlavou městskou radu, dokázali jsme úspěš-
ně zabránit různým pokusům a absurditám. 

Bohužel díky málo mandátům jsme
nedokázali přinutit radnici k větší ak-
tivitě např. při výstavbě protipovod-
ňových staveb, organizaci dopravy
ve městě, lepšímu získávání dotací,
efektivnějšímu nakládání s majet-
kem města, přípravě městské podni-
katelské zóny, výstavbě kanalizace
ve všech městských částech atd..
Naši zastupitelé však podpořili i ce-
lou řadu projektů a plánů, prospěš-
ných pro město a jeho obyvatele -
pokud byl nápad dobrý, podpořili
jsme jej bez ohledu na stranické dre-
sy. Jsme hrdí, že naši kandidátku
tvoří tým 23 osobností různých pro-
fesí, věku či vzdělání, kteří Vám nabí-
zí své schopnosti a zkušenosti pro
žádoucí dynamický rozvoj města 
a rychlé řešení jeho neduhů - ale bez
Vaši důvěry ve volbách to nepůjde!
Chceme navázat na to dobré, co se 
v Bohumíně povedlo, a napravit to
špatné a zanedbané - budeme poctě- David MARYŠKA, Vladimír ŠMÍD, Jitka KOCIÁNOVÁ a 20 dalších kandidátů



NAŠE HLAVNÍ CÍLE:
■ zelenější a čistější město
■ klidnější a bezpečnější doprava
■ dostupné bydlení, nová okna, levnější teplo
■ lepší ochrana před velkou vodou
■ rozvíjející se městské části 
■ moderní nemocnice,

školy a školky 
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VOLTE
ČÍSLO

Petr Vícha
47 let, starosta města

Bohumína

Kamila Smigová
55 let, výchovný 
pracovník DDM

Česká strana sociálně

demokratická (č. 4)

1. Petr VÍCHA, Ing., 47 l., 

starosta města Bohumína

2. Věra PALKOVÁ, Mgr., 60 l.,

místostarostka města Bohumína

3. Vojtěch BALCÁREK, MUDr., 39 l.,  

ředitel nemocnice, Bohumín

4. Lumír MACURA, Ing., 49 l.,

vedoucí org. odboru MěÚ Bohumín

5. Igor BRUZL, 34 l., 

manažer FC Baník Ostrava

OLTE CELÝ TÝM ČSSD

Josef Plášil
63 let, místostarosta

města Bohumína

Roman Honysz
66 let, místostarosta

města Bohumína

Aleš Drobek
33 let, překladatel

Vilém Bannert
68 let, důchodce

Marie Neudertová
60 let, ředitelka 
Domova Jistoty

Jiří Knot
48 let, projektový

manažer

Svatopluk Němeček
38 let, ředitel fakultní 
nemocnice v Ostravě
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Marcela Ciprichová
52 let, vychovatelka

Yvona Placzková
46 let, ekonomická

náměstkyně nemocnice

Stanislav Musil
55 let, ředitel 

soukromé firmy

Petra Dudová
45 let, vedoucí 

zásobování

Petra Kalichová
41 let, vedoucí centra 

pro rodiny s dětmi

Alfréd Michalík
66 let, poslanec
Parlamentu ČR

Jakub Fidler
23 let, student

Jaroslav Schnörch
49 let, obchodní 

zástupce

Adrian Kuder
29 let, učitel

Eva Adamcová
32 let, učitelka

Věra Palková
60 let, místostarostka
náměstkyně hejtmana

Vojtěch Balcárek
39 let, ředitel bohu-
mínské  nemocnice

Lumír Macura
49 let, vedoucí org. 

odboru MěÚ Bohumín

Igor Bruzl
34 let, manažer 

FC Baník Ostrava

Podpořte nás! Posuneme Bohumín zase o kus dál

MĚNÍME BOHUMÍN – 
MĚSTO PRO VŠECHNY GENERACE

Děkujeme za spolupráci rovněž ostatním politickým stra-
nám v zastupitelstvu. O rozpočtu, investicích a všech
zásadních rozhodnutích jsme vždy hlasovali společně. 
I výsledky práce jsou tedy společné. Je však před volbami.
Někteří možná účelově ztrácejí pamě� a zapomínají, jak
a o čem zastupitelstvo hlasovalo. Jiní zase manipulují 
s informacemi nebo prostě nevědí... I to je předvolební
kampaň. Věříme, že sami porovnáte 16 let konkrétních
výsledků a 16 dnů předvolební kampaně...

Vážení Bohumíňáci,
děkujeme Vám za Vaši dlouholetou podporu a spoluprá-
ci. Také díky Vám jsme za 16 společných let vyhráli mno-
ho bitev a překonali nejednu překážku – třeba boj o zá-
chranu nemocnice, kauzu kolem hotelového domu, zá-
pas s velkou vodou nebo boj s ministerstvem dopravy 
o dostavbu skřečoňského mostu. Věříme, že Vaši podpo-
ru opět získáme. Naše cíle nejsou malé, ale umíme je
splnit. Víme, že společnými silami opět dokážeme posu-
nout Bohumín o velký kus dál. Neslibujeme nemožné.
Máme reálné cíle a své sliby plníme! 

Poznejte kandidáty ČSSD pro komunální volby v Bohumíně

PŘIJĎTE K VOLBÁM, KAŽDÝ HLAS ROZHODNE

www.cssd-bohumin.cz facebook.com/CSSD.Bohumin

Hlas pro stranu znamená 

23 hlasů, hlas pro jednotlivce

1 hlas. Proto Vás prosíme, 

pokud chcete podpořit právě

kandidátku ČSSD v Bohumíně,

abyste ji volili JAKO CELEK.

v
o

lb
y

 2
0

1
0



PL
A

C
EN

Á
 IN

ZE
R

C
E



15K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,�731 130 672 ● a 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

Čistý, bezpečný a prosperující Bohumín
Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle jsme Vám poskytli základní informace o naši koalici 

a nyní bychom Vám rádi touto cestou představili některé body našeho vo-
lebního programu. V zastupitelstvu jsme doposud nebyli, a proto také ne-
máme možnost opakovaně se chlubit aquacentrem, které již bylo hitem
minulých voleb a stejně tak např. čističkou odpadních vod, která je dokon-
ce na pořadu dne již několik volebních období. 

Bezpečnost ve městě
Chceme-li město rozvíjet, tak v pr-

vé řadě se zde musíme cítit bezpeč-
ně. Částečně nejen naše zkušenost,
ale také statistika oznámených trest-
ných činů, nás ve srovnání např. 
s Českým Těšínem a Kopřivnicí staví
na poslední pozici. Denně je v Bohu-
míně oznámeno o cca 3 trestné či-
ny více než ve srovnávaných měs-
tech. Co je příčinou takového alar-
mujícího stavu? Jedním z důvodů je
struktura obyvatelstva (mimocho-
dem jeden z 50-ti závazků ČSSD z mi-
nulého volebního období), zejména
obyvatelstva, které není nejen ochot-
no se podílet na rozvoji našeho měs-
ta, ale ani není ochotno řádně praco-
vat. Řešení spatřujeme nejen ve věc-
né a účinné komunikaci se všemi
bezpečnostními sbory, ale rovněž 
i v systémové a účinné práci úřední-
ků zabývajících se vybranými kon-
trolními činnostmi, zejména kontro-
lami zaměřenými na zneužívání so-
ciálních dávek. My nechceme 
o tzv. nulové toleranci jen hovořit 
a každé volební období toto heslo
pouze zařadit do svého volebního
programu. My chceme tzv. nulovou
toleranci opravdu zavést do kaž-
dodenního života v Bohumíně. 

Čistota města
Aby se nám zde žilo lépe, tak ne-

jen bezpečí, ale také čistota města 
a ovzduší je neméně důležitá. Jsme
přesvědčeni, že současné řešení ú-
klidu v podobě veřejně prospěšných
prací a v souvislosti s tím doslova
špatnou organizací práce a prak-
ticky žádnou kontrolou, je velmi di-
plomaticky řečeno, řešením zcela
nesystémovým. Neradi bychom zde
zdůrazňovali téměř mrhání veřejný-
mi prostředky, které společně pla-
cením daní a jiných poplatků vytváří-
me. Naše koalice zastává názor, že
důležité je nejen budovat a stavět,
ale také udržovat a pečovat o to, co
již bylo vybudováno. Stejně tak lze 
v souvislosti s tématem poukázat na
ne příliš účinně řešenou údržbu zele-
ně v příměstských částech města
nebo také na »čistotu uvnitř domů,

zejména těch, které jsou v majetku
města.

Prosperita Bohumína
Na závěr to nejpodstatnější. Jsme

městem s obrovským potenciá-
lem, a	 již z pohledu strategické polo-
hy, dálnice, místních firem či turistic-
ky zajímavých míst. Přesto se dopo-
sud tento potenciál nepodařilo do-
statečně využít. Bohumín nejen, že
nezlepšuje svou sociální strukturu
složení obyvatelstva, dokonce je to-
mu právě naopak. Hrozí nebezpečí,
že se Bohumín může stát městem,
kde sice bude díky velkým podnikům
nadprůměrná zaměstnanost, ale 
s podprůměrnými příjmy. Pak bude
velkým otazníkem, zda se zde vůbec
najde adresát pro těch několik v sou-
časnosti připravovaných mega pro-
jektů týkajících se
výstavby desítek
až stovek moder-
ních bytů a domů (např. lokality 
P. Cingra, Záblatí, Šunychl, apod.). 
V současné době a za této situace
mega projekty vnímáme, jako utopii,
než jako reálný záměr, nemluvě o již
vynaložených investicích, nejen 
z pohledu financí, ale také úsilí mno-
ha lidí. Mimo to jsme přesvědčeni,
že město si zde zcela nesystémově
přiřadilo roli, která by spíše měla pat-
řit do podnikatelského segmentu 
a nikoliv jako samostatná činnost
města. Řešení vidíme maximálně 
v rámci projektu PPP (spojení podni-
katelského sektoru s veřejným). Na-
opak prioritně by městu byly pro-
spěšnější aktivity veřejného záj-
mu, jako např. protipovodňová ochra-
na Vrbice, Pudlova a v podstatě celé-
ho města. Ano, to jsou primárně čin-
nosti, kterými by se veřejná správa
měla zabývat a naopak developerská
činnost v podobě výstavby domů 
a bytů by se měla přenechat zejmé-
na soukromému sektoru a tím také
přímo tento sektor podpořit. Město
není podnikatel, město musí svým
občanům primárně zajistit bezpečí,
případně podporovat vznik nových
pracovních míst, včetně podpory
vzdělání, zdravotní péče, seniorů ne-
bo také aktivním působením v oblasti

sportovního a kul-
turního vyžití. 

Jsme si jisti, že při rozpočtu města
přes 600 mil. Kč, a za předpokladu
efektivnější práce v oblasti nejen
čerpání, ale také při rozdělování dota-
cí, zlepšením hospodaření firem vlast-
něných městem, zlepšením sociální
struktury složení obyvatelstva a
optimalizací některých mandator-
ních výdajů, dokážeme naše město
posunout o několik kroků dál. 

Stačí jen jediné - otevřít oči, hod-
notit nejen to pozitivní, ale vidět také
mínusy, přiznat si je a pak hledat ře-
šení - prostě být objektivní. Za ob-
jektivní nepovažujeme např. to, dá-
li Vám ČSSD v roce 2006 - 50 kon-
krétních závazků, bez ohledu na to,
že mnoho z nich má obecný charak-
ter a v podstatě není ani možné je
objektivně vyhodnotit, zda byly či
nebyly splněny a dále zjistíte, že
mnoho z těch »konkrétních« je pro-
kazatelně NESPLNĚNO, a přesto 
v roce 2010 je hrdě konstatováno -
50 konkrétních závazků SPLNĚ-
NO. Za nesplněné považujeme např.:
1. rovnoměrný rozvoj městských
částí, 2. zamezení chátrání Národní-
ho domu ve Starém Bohumíně, 3. o-
živení náměstí ve Starém Bohumíně,
4. řešení problémových lokalit a do-
mů hrůzy, 5. politika nulové toleran-
ce, 6. snaha snížit kriminalitu ve

městě, 7. úsilí v rekonstrukci tzv. my-
ší díry v Pudlově, 8. dohled na proti-
povodňovou ochranu města, 9. na-
pojení městských částí na kanaliza-
ci, 10. opravdu jen »zapojení« neza-
městnaných do VPP, 11. zlepšení so-
ciální struktury složení obyvatelstva. 

Naše koalice toto nejen že nepo-
važuje za objektivní, ale rovněž toto
nepovažujeme ani za korektní sdě-
lení směrem k občanům našeho
města. Myslíme si, že síla osobnosti
a když chcete tak i týmu je nejen 
v deklaraci úspěchu, ale také v schop-
nosti umět přiznat i ne příliš povede-
né záměry a plány, a	 se již povedly
více či méně.

Vážení občané, pokud nechcete
další 4 roky v místním tisku a dalších
médiích sledovat jen pozitivní a do-
slova mnohdy až populistická sděle-
ní, ale chcete více objektivity, více
činů, více práce od vedení města 
a jen pro město, tak si dodejte odva-
hy, nebu�te lhostejní a přij�te 
k nadcházejícím volbám. Vyměňte
některé »týmové politiky« za kandi-
dáty, kteří přinesou městu nové
myšlenky a nápady. Dejte naší kan-
didátce nebo Vámi vybraným kandi-
dátům Váš hlas, volte koalici
NEZÁVISLÍ - SPOZ! Děkujeme. 

S úctou Martin SCHUBERT
a Renáta NEŠPORKOVÁ,

kandidáti NEZÁVISLÍ - SPOZ

volby  2010
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Kdo v srdci žije, 
neumírá.

16. října uplyne 10 let
od úmrtí 

pana Petra
POPENČUKA 

z Bohumína.

�
Stále vzpomínají manželka Marie

a děti Marie, Eva a Petr
s rodinami.

Vůle osudu byla silnější
než nejvroucnější přání.

11. října 
vzpomeneme smutné

10. výročí úmrtí 

pana Josefa
MACURY.

�
Stále vzpomínají rodiče, 

manželka Šárka 
a dcery Ivona a Petra  s rodinami.

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

nikdy nezapomene.
28. září 

jsme vzpomněli 
2. výročí úmrtí 

pana Mariána
RÚBERA. 

Zároveň si 28. listopadu připomeneme
jeho nedožité 55. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Urszula, dcera Zuzana, 
syn Tomáš, vnučka Adélka a celá rodina.

Nebylo Ti přáno, 
abys mohl žít, proto jsi

musel od nás všech 
tak mlád navždy odejít.

4. října 
jsme vzpomněli 

smutné 20. výročí, kdy
od nás navždy odešel

pan Josef NOVÁK ze Záblatí.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Marta,

dcera Pavla a syn Petr s rodinami. 

Odešel jsi, jak osud 
si to přál, ale v našich

srdcích žiješ dál.

10. října vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

našeho drahého 
tatínka, dědečka 

a pradědečka 

pana Stanislava PANAŠE.

Zároveň 30. října vzpomeneme 
jeho nedožité 87. narozeniny.

Stále vzpomíná a nikdy nezapomene
manželka Jiřina 

a syn Stanislav s rodinou.

1. Vilma Valentová Urbančíková,
41, koordinátor centra Slůně, 
Nový Bohumín, bez pol. příslušnosti

2. Mgr. Jan Malchar, 38, právník, 
Nový Bohumín, KDU-ČSL

3. Ing. Karin Gyűreová, 43, manažer
ING, Pudlov, bez pol. příslušnosti

4. Ing. Emil Rakus, 52, vedoucí 
regionální pobočky ČPZP, Nový 
Bohumín, bez pol. příslušnosti

5. Karin Běhálková, 43, úřednice, 
Šunychl, bez pol. příslušnosti

6. Ing. Jaromír Změlík, 43, vedoucí
technik SBD, Nový Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

7. Mgr. Andrea Kochová, 25, 
učitelka, Starý Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

8. Ing. Tomáš Urbanec, 38, 
živnostník, Vrbice, KDU-ČSL

9. Ing. Radomíra Pekárková, 46, 
ekonom, Starý Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

10. Petr Kaleta, 44, pracovník reklamací,
Nový Bohumín, bez pol. příslušnosti

11. Karin Ferfecká, 35, prodejní zástupce,
Nový Bohumín, bez pol. příslušnosti

12. Ing. Libor Gryc, 39, manažer výroby
a logistiky, Nový Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

13. Bc. Josefa Musiolová, 58, 
hospodářka ZV OS KOVO, Šunychl,
bez pol. příslušnosti

14. Ing. Vladimír Bernát, 46, 
projektant tepelných zařízení, 
Starý Bohumín, KDU-ČSL

15. Mgr. Marie Farlíková, 44, 
programátor, Nový Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

16. Pavel Figura, 26, student, 
Nový Bohumín, bez pol.příslušnosti

17. Alena Krobotová, 47, v domácnosti,
Starý Bohumín, bez pol. příslušnosti

volby  2010

18. Václav Švidrnoch,
48, OSVČ, muzi-
kant, Nový Bohumín,
bez pol. příslušnosti

19. Iveta Balarinová, 46, OSVČ, 
majitelka pohřební služby, Starý 
Bohumín, bez pol. příslušnosti

20. Ing. Jaroslav Rakowski, 52, 
programátor, Nový Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

21. Bc. Radmila Cieslarová, 39, 
vychovatelka, Nový Bohumín, 
bez pol. příslušnosti

22. Ing. Ivo Dostál, 69, důchodce, 
Nový Bohumín, bez pol. příslušnosti

23. Jana Suchánková, 54, informátor
OS Přátel Bohumínské historie, 
Nový Bohumín, bez pol. příslušnosti

VOLTE ČÍSLO 7 - kandidáty 
Křesťanské a demokratická unie –

Československé strany lidové

pro volby do zastupitelstva města Bohumína na období 2010-2014

Kandidátní listina KDU-ČSL

Jak červené plamínky byla láska naší maminky. 
Jen pro nás maminka žila, už srdíčko znavené 

jí přestalo bít. Jenom my víme, čím pro nás byla,
v našich vzpomínkách dál bude žít.

4. října jsme vzpo-
mněli 5. výročí úmrtí
naší drahé maminky,
babičky a prababičky

paní Anny
BOBKOVÉ
z Bohumína.

S láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou dcera Josefa 

s manželem, dcera Veronika s manželem,
vnučka Lenka s rodinou a vnuk Kamil.

VZPOMÍNKY - ÚMRTÍ



17K o n t a k t :  o k o @ m u b o . c z ,�731 130 672 ● a 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

Kupón pro řádkovou inzerci 
na www.mesto-bohumin.cz

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!

Tel. 596 544 588, 606 205 469

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.

Pokud se chcete

dozvědět více 

o městě, ve kterém

»stojí za to žít«, 

navštivte náš web.

www.volby-bohumin.cz

www.volby-bohumin.cz

Prodlužování vlasů

Prodlužování řas

Tel.: 776 200 831

www.vlasyvlasy.cz

AB vet veterinární klinika

ssppeecciiaalliizzoovvaannéé  vveetteerriinnáárrnníí  pprraaccoovviiššttěě

POHOTOVOST ✆ 604 957 560www.abvet.cz

Bohumín, Nerudova 1040 ✆ 559966  001122  114466

Akce na měsíc říjen: 
SLEVA NA KASTRACE PSŮ, FEN, 

KOČEK A KOCOURŮ
akce probíhá v AB vet veterinární klinice po celý měsíc říjen! 

Akce na měsíc listopad: PÉČE O ZUBY 
ultrazvukové odstranění zubního kamene za akční cenu. 

Více informací na klinice nebo na 
www.abvet.cz

AB

AB
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● Prodám rodinný dům za
parkem. Cena 1.800.000 Kč.
✆ 604 309 125.

● Prodám byt 3+1 s garáží,
nízká cihlová zástavba, ČSA,
✆ 605 287 441.

● Prodám byt 1+1 v osob-
ním vl. 43m2, v ul. Dvořákově
v Bohumíně. ✆ 728 275 838.

● Prodám dr. byt 3+1 s bal-
konem v Tovární ulici v Bo-
humíně. Byt je v 9. patře,
slunný, v původním stavu.
Cena 650.000 Kč. Při rychlém
jednání sleva. ✆ 605 830 575.

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

● Prodám dr. byt 3+1 s lod-
žií. Plast. okna, 80 m2, 5 p/7.
Privátní prodej. Cena 590 000
Kč. ✆ 736 228 883.

● Prodám družstevní byt
1+1 na ul. Mírová v nízké zá-
stavbě, zařízený. Nejsem rea-
litka. ✆ 603 114 660.

● Pronajmu 1+1 a 2+1 v No-
vé Vsi u Bohumína. ✆ 603
844 693.

● Pronajmu byt 5+1 v No-
vém Bohumíně u kina. Volný
od 1.10.2010. ✆ 737 430 812.

● Koupím dr. byt, RD, po-
zemek v Boh. Pouze od maji-
tele. ✆ 736 228 883.

i n z e r c e ● Vyměním velký byt 3+1
za 2+1 nebo malý 3+1. ✆ 604
717 606. Volat po 19 hodině.

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

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

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

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

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

● Hledám spolehlivou paní,
která mi příležitostně pohlídá
tříletého syna. ✆ 737 544 012.

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

● POZOR!!! PRÁCE Z DO-
MU: www.byznyszdomu.cz

● 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.

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

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

NEKUŘÁCKÁ
RESTAURACE
BAR MERSI
Dělnická 218, Bohumín−Skřečoň
BAR MERSI

OPRAVY CHLADNIČEK 
A MRAZNIČEK 

V BYTĚ ZÁKAZNÍKA
mechanik: p. R. Holaň
mobil: 605 140 362

Opravy provádíme v lokalitách:
Bohumín, Rychvald, Orlová, 
Dolní Lutyně, Dětmarovice, 

Petřvald a Ostrava. 

Senioři pokořili vrchol Beskyd

Bohumínští senioři zdolali Lysou Horu a výstup zvládli za
půl hodiny. Pokud teď zbystřili lovci rekordů, budou poně-
kud zklamaní. Ne tak členové Senior klubu, kteří se na vrchol
nejvyšší hory Beskyd vypravili na sklonku září. A byť jej po-
kořili autobusem, zážitek to byl nezapomenutelný.

Senioři s hůlkami, berlička-
mi a batůžky na zádech se na
výlet vysloveně těšili. Vždy�
na vhodný den výjezdu čekali
několik měsíců a mnozí se na
»Lysou« podívali poprvé v ži-
votě. 

»Na vrcholu zprvu hodně fou-
kalo a občas byl problém udržet
rovnováhu. Dozvěděli jsme se, že
tak silný vítr tam fouká jen zříd-
ka,« vylíčila zážitky výletníků

mluvčí Senior klubu Hana Prág-
lová. Když se počasí umoudři-
lo a vysvitlo slunce, pětačtyři-
ceti účastníkům výletu se na-
skytl úchvatný pohled na pa-
norama Beskyd. Nadšení seni-
oři se při návratu »neplánova-
ně« vypravili ještě na Visalaje,
kde si vyrazili na hříbky. Do-
mů si tak kromě krásných zá-
žitků odváželi i nějakou tu
houbu. (reg)

Foto: Hana Práglová

Žáci ZŠ Čs. armády absolvo-
vali 27. září exkurze, které jim
předestřely možnosti pro je-
jich budoucí
volbu povolá-
ní. Šesté roč-
níky navštívily prostory a záze-
mí aquacentra a zimního sta-
dionu. Sedmé ročníky se do-
zvěděly, které služby zpro-
středkovává BM servis a jaká
je historie a současnost podni-

ku ŽDB GROUP. Osmé roční-
ky zavítaly do společnosti
Rockwool a ti nejstarší měli

možnost nav-
štívit Střední
odborné učiliš-

tě v Bohumíně a Elektrárnu Dět-
marovice. Všem děkujeme za
podnětné informace, poznatky
a čas, který nám věnovali. 

Klára GIECKOVÁ, 
učitelka ZŠ Čs. armády

Čím bych chtěl jednou být? 

píšete  nám



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 8. do 23. října

KAM V BOHUMÍNĚ?
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K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ Do 31.10. SOCIÁLNÍ ODBOR. Výstava s tématikou
sociálních služeb. Foyer kina.
■ Do 30.11. NAMALUJ SI SVOU POHÁDKU. Výstava
dětských kreseb na motivy říkadel a pohádek Františka
Hrubína. Galerie na schodech. 

■ 9.10. od 14.30 hodin SŮL ZA SŮL. Pokus o zápis 
do Guinnessovy knihy rekordů. Náměstí T.G.Masaryka.

■ 16.10. od  9 hodin DNY ZDRAVÍ. Měření cholestero-
lu, tlaku, cukru v krvi apod. Kino K3.

■ 19.10. v 19 hodin KAMELOT. Koncert trampské 
kapely. Sál kina. 160 Kč.

■ 31.10. od 17 hodin HALLOWEEN. Program zakonče-
ný lampionovým průvodem. Náměstí T.G.Masaryka.

DIVADLO
■ 10.10. v 17 hodin FERDA MRAVENEC. Dětský muzi-
kál. Sál kina. 100 Kč

■ 17.10. v 10 hodin ACH, TEN DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ! Loutkové představení pro děti. Sál
kina. 50 Kč.

■ 24. 10. v 17 hodin RYCHLÉ ŠÍPY. Parodiální komedie
bohumínské formace BOBAN. Sál kina. 50 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ 14.10. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Zahrajte
si s námi na vědátory. Pro kluky a holky od 8 do 15 let.
Oddělení pro děti

■ 21.10. v 15 hodin TVOŘÍME ČASOPIS KNIHÁČEK.
Setkání mladých redaktorů, spisovatelů a ilustrátorů.
Pro děti od 8 do 15 let. Oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 7. a 8.10. v 19 hodin (K)LAMAČ SRDCÍ (L' Arnaco-
eur). Film Francie 2010, titulky, přístupný, 70 Kč.

■ 9.10. v 19 hodin BYL JEDNOU JEDEN KRÁL. Film
Československo 1954, přístupný, 30 Kč.

■ 10.10. v 10 hodin CHLUPATÁ ODPLATA (Furry 
Vengeance). Film USA 2010, dabing, přístupný, 70 Kč.

■ 11.10. v 19 hodin ČESKÝ MÍR. Dokumentární film
ČR 2010, přístupný, 75 Kč.

■ 13.10. v 9 hodin DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ.
Film ČR 2009, přístupný, 50 Kč. (FK pro seniory)

■ 14. a 15. v 19 hodin SALT. Film USA 2010, titulky,
přístupný od 15 let, 75 Kč.

■ 16. a 17.10. v 19 hodin LET'S DANCE 3. Film USA
2010, titulky, přístupný, 75 Kč.

■ 17.10. v 10 hodin TOY STORY 3: PŘÍBĚH HRAČEK.
Film USA 2010, dabing, přístupný, 50 Kč.

■ 21. a 24.10. v 19 hodin KÁJÍNEK. Film ČR 2010, 
přístupný od 15 let, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ Do 9.11., úterý a čtvrtky od 15 do 18 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ SVATOPLUKA HOLEČKA. Obrazy
vytvářené originální technikou s pomocí kovu, smaltu 
a skla.

■ 16.10. od 9 do 12 hodin PREVENCÍ PROTI
CHUDOBĚ. Občanská poradna Charity Bohumín. Bese-
da jak předcházet dluhům či jak zabránit exekuci.

■ 21.10. v 17 hodin KOČKY, KOČKY, KOČKY. Cyklus
přednášek o chovu koček, výživě, vakcinaci. Vstupné
20 Kč.

■ 29.10. v 17.30 hodin VEČER SLOVANSKÉ HUDBY.
Koncert profesorky operního zpěvu Niny Kriutschkové
a jejích studentů. Vstupné dobrovolné. 

■ 30.10. v 16 hodin SOBOTĚNKA. Na téma Halloween.
Chybět nebude divadélko pro děti. Vstupné 50 Kč

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

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

■ 11.10. dopoledne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příle-
žitosti založení prvního evropského mateřského centra.

■ 11.10. v 16 hodin ZLATÝ ÚSMĚV. Péče o dětský
chrup u dětí ve věku 0.3 roky, vzdělávací seminář pro
rodiče. 

■ 11.10. a 12.10. BAZAR DĚTSKÝCH ODĚVŮ 
A POTŘEB (sběr materiálu). V provozní době volného
hraní.

■ 13.10. a 14.10. BAZAR DĚTSKÝCH ODĚVŮ 
A POTŘEB. V provozní době volného hraní.

■ 16.10. MÁMA, TÁTA A JÁ. Během odpoledne před-
stavení divadélka pro nejmenší »Podzimní trpaslík«.

■ 18.10. v 18 hodin SLUNCE V DUŠI. Kurz jógy. Zaha-
jovací setkání.

■ 20.10. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.
■ 20.10. ve 14.30 hodin FOCENÍ DĚTÍ. Podzimní motivy.

■ 20.10. v 18 hodin RELAXAČNÍ VEČER PRO ŽENY.
Jak bojovat proti každodennímu stresu. Objednávka
předem.

■ 27.10. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. Na
telefonické objednání.

■ 27.10. v 16 hodin SVĚTÝLKA  A STRAŠIDÝLKA.
Zábavné odpoledne pro celou rodinu v přírodě. V pří-
padě nepříznivého počasí proběhne akce v centru.

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

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

■ 8.10. v 9 hodin OTISKY RUČIČEK A NOŽIČEK DO
HLÍNY. Pouze na tel. objednávku ✆ 604 999 147.

■ 11.10. v 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ
S DĚTMI..
■ 21.10. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU.

■ 22.10. v 18.30 hodin RELAXAČNÍ PODVEČER PRO
ŽENY. Intuitivní tanec. Rezervace na ✆ 604 999 147.
■ 25.10. od 15 hodin FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ. Motiv
podzim a zima. Rezervace na ✆ 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.

AKCE SENIOR KLUBU

Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost 
otevřená denně od 13.30 do 17 hodin.

■ 19.10. v 8. hodin TURNAJ V KUŽELKÁCH. Na 
Kuželně. 

SPORT

AEROBIK, tělocvična ZŠ Beneše, ✆ 607 956 096
■ Každé pondělí a středu AEROBIK PRO DĚTI
od 15.30 do 16,30 hodin (mladší děti) a od 16.30 
do 17.30 hodin (starší děti).

■ Každé pondělí od 19 do 20 hodin PILATES.
■ Každou středu od 19 do 20 hodin BODY FORM.

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
pátek: 14 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

ZIMNÍ STADION

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

Veřejné bruslení: středa 17.20 - 18.50 hodin
sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
Objednávky ✆ 777 707 783.
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Draci bojovali s bezvětřím
Babí léto udělalo čáru přes rozpočet tradiční akci skřečoňské zá-

kladní školy. Drakiádu, se kterou přišel před více než deseti lety
žákovský parlament, tentokrát potrápilo »nepříznivé« počasí.
Nepříznivé v tom smyslu, že se na stromech nepohnul ani lísteček
a bezvětří, jak známo, papírovým drakům nesvědčí. I kvůli tomu
si diváci nemohli naplno vychutnat »lahůdku« letošní akce - pre-
zentaci velkých, několikametrových draků. Na akci, kterou
si nenechaly ujít tři desítky dětí, se nakonec pár menších
létavců k obloze přece jen vzneslo. Malé návštěvní-
ky a někdy i jejich rodiče to však stálo tro-
chu obětování. Museli si po hřišti na
Gliňoči zaběhat trochu více, než měli 
původně v plánu. Ale protože se sou-
těžilo o ceny za vzhled i ladnost letu
draků, běhali všichni ostošest.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Senioři natloukli mamlasovi
Titulek jako z »černé kroniky« rozhodně neobviňuje dříve

narozené z netolerance a hrubého násilí. Ačkoli, o fyzické dis-
pozice přece jen šlo. Bezmála devadesát seniorů demonstrova-
lo 2. října v tělocvičně ZŠ Čs. armády svou vitalitu na čtvrtém
ročníku Seniorských her.  Překážková dráha, slalom, košíková,
ale také střelba na klaunskou figurínu neboli mamlase. Pořa-
datelé akce, sociální komise města a Senior klub Bohumín, 
opět připravili babičkám a dědečkům zábavné dopoledne plné
sportovních a společenských her. »Původně jsme počítali s atle-
tickým stadionem za školou, ale chladné podzimní dny se o slovo 
přihlásily trochu dříve. Proto jsme program upravili a přesunuli do 
tělocvičny,« řekl na vysvětlenou vedoucí sociálního odboru rad-
nice Daniel Ucháč. Senioři si však ani »pod střechou« nemohli
na nudu stěžovat. Sami se aktivně zabavili a ve chvílích relaxa-
ce si vychutnali vystoupení jen »o něco málo mladších« spor-
tovců, tanečníků ze souborů Radost a Impuls. (tch)

Nábor
florbalistů

V říjnu pořádá flor-
balový klub dva oficiál-
ní náborové dny, které
jsou určeny pro nové
hráče od šesti let. Ko-
nají se 13. a 18. října od
16.30 hodin v tělocvič-
ně DDM za parkem. 
K dispozici jsou zdar-
ma florbalové hole i dal-
ší vybavení. Další infor-
mace na telefonu 603
448 235 nebo sekretar@
florbalbohumin.cz .

Ondřej VESELÝ, 
jednatel 1. SCB '98

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Ondřej Veselý


