
Dívka

ská
rada,
pro-

tože je ne-
mocnice ve stoprocentním
vlastnictví města. Neplatiči
te� mají posledních pár dnů,
zhruba do konce srpna, aby
špitálu resty uhradili. Jakmile
jejich dluh koupí soukromá
firma, už to nebude žádná le-
grace. I pouhá nezaplacená tři-
cetikoruna za ošetření může 
s penále a náklady na vymáhá-
ní narůst na několik tisíc. 
A firmy bývají nekompromis-
ní, dojít může i na exekuce.
Své o tom vědí nezodpovědní
pacienti z okolních měst. BMN
totiž k prodeji pohledávek při-
stoupila jako jedna z posled-
ních. Řada nemocnic, včetně
ostravské městské i fakultní,
už dluhy prodala dávno.

Pavel ČEMPĚL

Z ruin může být stavební
materiál za babku 

Str. 3

Nasadit brýle, 3D filmy
dorazily i k nám Str. 6D
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31. srpna

Vandalové znepříjemnili
restart prací 
v Drátovnách Str. 9

Kopytovské náměstí drží
český primát Str. 10

Komise pro městské 
části přicházejí 
s podněty Str. 12

Domácí mazlíček, který
budí respekt Str. 13
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Nemocnice prodá dluhy neplatičů
Pohár trpělivosti s notorickými dlužníky přetekl. Za tři 

a půl roku, kdy ve zdravotnictví funguje systém regulačních
poplatků, registruje Bohumínská městská nemocnice (BMN)
šest set padesát neplatičů. Jejich dluh narostl na alarmují-
cích 411 tisíc. Nemocnice už vyzkoušela všechny možnosti, jak
schůdnou cestou přimět hříšníky k zaplacení. Vstřícnosti už
ale bylo dost. Teď dluhy prodá soukromé exekutorské firmě. 

Špitál byl dosud k dlužní-
kům mimořádně shovívavý.
První upomínku jim posílala
mzdová účtárna, další advo-
kátní kancelář. Nemocnice
dokonce angažovala radniční
»vymahače«, kteří neplatiče
kontaktovali. »Snažili jsme se
dlužníky přesvědčit, aby nás ales-
poň navštívili a domluvili se na
řešení. U větších částek například
formou splátkového kalendáře,«
vysvětlil ředitel nemocnice
Vojtěch Balcárek. Odezva však
byla téměř nulová. Hříšníci
házeli upomínky do koše,
městské vymahače ignorovali.
Tak to nejde donekonečna.

»Můžeme být tolerantní, ale
jen do jisté míry. Nemocnice je
akciovou společností a my se mu-
síme chovat hospodárně. Nelze
vyhazovat peníze z okna«, dodal
Balcárek s tím, že nyní nastal

čas na sice nepopulární, ale
poslední možné řešení. Dluhy
za regulační poplatky nemoc-
nice prodá v jednom »balíku«

soukromé exekutorské firmě.
A ty, jak známo, tolik »sociál-
ního cítění« nemají. Prodej
pohledávek už posvětila měst-

Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl

Hrdina dřímá v každém z nás. Nemu-
sí to být dvoumetrový svalovec, ale 
třeba křehká dívka. Právě jako Tereza
Grabowská (22) z Bohumína. Na
ozdravném pobytu v Luhačovicích za-
chránila život tonoucímu člověku. Sa-
ma se za ním vrhla do řeky, vytáhla jej 
z proudu a ještě mu na břehu dokázala
poskytnou erudovanou první pomoc.
Klobouk dolů.

Tereza se 16. června vracela z procedury
podél řeky Š�ávnice aniž tušila, že bude zá-
hy svědkyní neš�astné události. Na protěj-

ším břehu zavrávoral starší muž a z prud-
kého srázu se zřítil do vody. Padl hlavou
dolů a nad hladinou byla vidět jen jeho zá-
da. Běžně se kolem řeky motají davy lidí,
ale tentokrát ani noha. Jen Tereza.

»Člověk v takové chvíli neuvažuje, byl to
impuls. Práskla jsem taškou a v šatech vyrazi-
la do vody,« říká Tereza Grabowská. Vody
měla po pás, u dna se bořila do bahna, ale
přebrodila řeku a zvedla topícího se senio-
ra nad hladinu. Ač drobná dívka, dokázala
ho udržet do chvíle, než se na břehu obje-
vil náhodný kolemjdoucí. 

(Pokračování na str. 9)

Dívka z Bohumína hrdinkou dramatu v lázních
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Vyjednávání slavilo úspěch, 
město má levnější elektřinu

Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Z pod basketbalových košů do světa financí

V mládí hrála závodně košíkovou 
a chtěla se sportu věnovat i v profesním
životě. Pak ale Yvona Placzková (47) na-
hlédla pod pokličku světa financí a její
kariéra nabrala nový směr. V roce 1992
nastoupila do bohumínské nemocnice,
kde se přes různé funkce hospodářské-
ho charakteru vypracovala až na post 
ekonomické náměstkyně. Práci pro
město zahájila před pěti lety členstvím
ve finančním výboru, kterému od roku
2010 předsedá. Od loňska je také člen-
kou komise pro komplexní rozbory
hospodaření a především městského za-
stupitelstva.

Měla jste našlápnuto ke sportovní kariéře, 
ale skončila jste u čísel a financí. Tyto oblasti
nemají mnoho společného.

S nadsázkou říkám, že to vše asi začalo
mou funkcí třídního pokladníka na gym-
náziu. Ano, chtěla jsem jít studovat tělo-
výchovu a sport, ale život mě »hodil přes
palubu«. Začala jsem ve spořitelně a k mé-
mu překvapení mě ta práce oslovila a do-
dnes mě ten zájem neopustil.

V době úsporných opatření musí být práce 
ekonoma, zejména ve zdravotnictví, náročná.
Jak to zvládáte?

Hospodaření je hodně složité. Sleduje-
me každý výdaj a rozhodně neplýtváme. 

V naší nemocnici už ale máme ekonomiku
tak říkajíc »vychytanou«. Zkrátka víme, co
si můžeme dovolit. Ale není to žádná ruti-
na, každý rok je specifický. Náklady na pro-
voz každoročně stoupají a příjmy od zdra-
votních pojiš�oven, na které je nemocnice
odkázána, určitě nerostou s těmito náklady
úměrně. A my se s tím musíme poprat.

Pomáhá vám při tom provozní příspěvek 
města?

Bezesporu, bez dotace města by se ne-
mocnice v současné době neobešla. Její
využití se však postupně mění. Když se
nemocnice stala v roce 2005 akciovou
společností, šly peníze zprvu do oprav 
a modernizace budov. Nyní městské dota-
ce pokrývají z 80% samotný provoz, zby-
tek jde na investice.

Zdravotnictví mělo pomoci i zavedení 
regulačních poplatků. Jak se k nim stavíte?

Obecně bylo zavedení poplatků správ-
né, zejména u hospitalizací. Kromě finan-
cí to však přineslo i nebývalé množství ad-
ministrativy. Přibyla i agenda, se kterou
jsme neměli zkušenosti - vymáhání pohle-
dávek. Od nového roku by se měl v rámci
»malé zdravotnické reformy« poplatek za
hospitalizaci zvýšit ze současných 60 na
100 korun, a jsem si jista, že to současně
zvýší i počty dlužníků.

Na závěr trochu odlehčíme a vrátíme se 
k vašemu sportování. Když to nevyšlo profesně,
věnujete se mu alespoň rekreačně?

Mám sedavé zaměstnání, takže si nedo-
statek pohybu sportem kompenzuji. V zi-
mě to jsou lyže, v létě kolo. A musím říct,
že jsem zodpovědná cyklistka. Používám
přilbu a jezdím po cyklostezkách.

Děkuji za rozhovor.

Pavel ČEMPĚL

Foto: Štefan Špic

»Původně jsme za elektřinu
chtěli uspořit výběrem dodavatele
prostřednictvím elektronické auk-
ce. Jeli jsme se inspirovat do Frýd-
ku-Místku, abychom zjistili po-
drobnosti. Nakonec jsme zjistili,
že naše město není tak velkým
odběratelem, aby pro něj byla
aukce tím nejvýhodnějším řeše-
ním. Zkusili jsme proto ještě oslo-
vit našeho stávajícího dodavatele
elektřiny a vyjednávat o slevě, 
a povedlo se. Dostali jsme se na
podobnou výši slevy, jaké dosáhli

ve Frýdku-
Místku díky
elektronické aukci, kde uspořili
13,5 procent, ale za vyšší odběr
elektřiny,« uvedl místostarosta
Igor Bruzl.

Úspora se projeví v radnič-
ních budovách, ve školách 
i školkách, v kině, domech 
s pečovatelskou službou i ve
společných prostorách a výta-
zích bytových domů. Město 
uspoří samozřejmě i za veřejné
osvětlení. »Do budoucna elek-

tronické aukce nezavrhujeme, 
je to určitě jedna z možných cest
vedoucích k šetření městskými
prostředky. Na konci příštího 

roku situaci 
opět prověříme
a zvolíme tako-

vý způsob, jaký pro město bude
finančně nejvýhodnější,« dodal
Bruzl.

Ročně spotřebují bohumín-
ské městské subjekty 4 200
megawathodin elektřiny, za
které město zaplatí 13,5 milio-
nu. Polovinu z tohoto objemu
tvoří silová elektřina, které se
týká právě vyjednaná sleva.
Ročně za ni město zaplatí 6,3
milionu. 

Díky slevě klesne cena za 
opravdu spotřebovanou elekt-
rickou energii v našem městě
o 600 tisíc korun.

Lucie BALCAROVÁ

a k t u á l n ě

Bohumín ušetří za dodávku elektřiny statisíce. Městu se po-
dařilo vyjednat se společností ČEZ o deset procent nižší cenu.
Výhodnější tarif platí už od začátku srpna a smlouva vyprší
na konci příštího roku.
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S bouráním čtyř domů v ulici Petra Cingra se počí-
tá v říjnu a listopadu. Místní nenechavci už 
začali s »demolicí« po svém. Z vybydlených 
domů ve velkém odnášejí dřevo a střešní krytinu.

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Z ruin může být stavební materiál za babku

Starosta Petr Vícha a mís-
tostarostové Lumír Macura 
a Igor Bruzl budou obyvate-
le městských částí, kde žije 
8 700 lidí, informovat o no-
vinkách z dění ve městě 
a vyslechnou si připomínky
a náměty. 
Termíny a místa setkání:
13.9.
16 hodin Starý 

Bohumín, ZŠ

Setkání s občany 
I v době internetu a elektronické komunikace se lidé

nejlépe dorozumí tváří v tvář. Proto i letos v září vyrazí ve-
dení Bohumína do městských částí na pravidelná setkání
s občany. Ta mají už šestnáctiletou tradici a osobní kon-
takt vždy byl přínosem pro obě strany.

17.30 hodin Šunychl,
Zlatý Jelen

14.9.
16 hodin Vrbice, U Zvonu
17.30 hodin Pudlov,

U Kanárků
1155..99..
16 hodin Záblatí,

Sokolovna
17.30 hodin Skřečoň,

PZKO
(red)

Nadšení z toho, že stavba přivaděče k novému mostu 
ve Skřečoni opět naplno běží, netrvalo dlouho. Práce na stav-
bě, která má pomoci vytěsnit nákladní dopravu z centra měs-
ta, mají být totiž v příštím roce zpomaleny. Důvodem je podle
Ministerstva dopravy nedostatek peněz ve Státním fondu do-
pravní infrastruktury.

Vláda na svém červencovém zasedání rozhodla, že rozpočet
fondu pro rok 2012 by měl být oproti původnímu očekávání o 10
miliard nižší. To se musí podle Ministerstva dopravy někde proje-
vit. Na seznamu staveb, kde se mají práce přibrzdit, se tak ocitl 

i 2,5 kilometru dlouhý přiva-
děč k dálnici D47.

»Předpokládáme, že to, co je 
v tuto chvíli nasmlouváno, což je dokončení skřečoňského mostu a ob-
chvatu, se také dodrží,« sdělil starosta Petr Vícha. Pro město je nej-
větší prioritou samozřejmě most, který by měl být otevřen v říjnu.
Jeho přivaděč, který má zároveň plnit funkci obchvatu, je ale ne-
méně důležitý. »Teprve po jeho dokončení dostaneme nákladní dopra-
vu z centra města. Bez obchvatu nám pořád budou jezdit kamiony pod
okny,« dodal starosta, který se proti návrhu zpomalit práce na je-
ho dostavbě ostře ohradil.

Stavbu mostu i obchvatu loni dočasně zastavil tehdejší ministr
dopravy Vít Bárta. Budování mostu se po protestech v září nako-
nec rozjelo. Avšak přivaděč si na obnovení prací musel počkat až
do letošních prázdnin. Počítalo se, že bude zprovozněn v dubnu
2012 spolu s posledním úsekem dálnice k polské hranici. Zatím
není jisté, zda a jak škrty ve Státním fondu dopravní infrastruktu-
ry tento termín ovlivní. (luk, balu, tch)

k  v ě c i

Déja vu: Stát nemá peníze a chce 
zpomalit práce na obchvatu

Potřebujete cihly? Pak si jich budete
moct vzít, kolik unesete. S takovou 
výzvou se obrací radnice na zájemce 
o pálené cihly z městských domů v ulici
Petra Cingra. Vybydlené objekty chce
město ještě letos zbourat, aby uvolnily
místo rozvoji lokality a modernímu
bydlení. Cihly z ruin by tak mohly najít
nové uplatnění.

V lokalitě ve Starém Bohumíně mají
padnout k zemi čtyři cihlové domy. Jak 
ukázala předchozí demolice dvou objektů
v loňském roce, cihel je tam nespočet.
Všechny by přitom nemusely skončit na
skládce. Radnice je chce zájemcům rozdat
nebo prodat za minimální cenu.
»Je to experiment a netušíme, s jakým 
ohlasem se setká,« připouští starosta
Petr Vícha. »Každopádně je škoda,
aby všechny skončily jako stavební su�.
Mnohé cihly se dají ještě po oklepání
bez problémů použít,« dodává Vícha.

Město si zatím ověřuje, zda nabíd-
ka cihel občany vůbec osloví. Zájemci
mohou svůj názor sdělit třeba pro-
střednictvím schránky důvěry v příze-
mí radnice nebo napsat e-mail na 
adresu cihly@mubo.cz. Připravuje se 
i anketa na městském webu. »Pokud 

zájem bude, zbývá ještě vyřešit, jakým způso-
bem a v jaké formě by si lidé cihly odebírali,«
říká vedoucí odboru životního prostředí 
a služeb Věra Niklová. Dodává, že městu
nejde o výtěžek, ten bude minimální. Jde 
o to, aby cihly neskončily jako odpad, ale
jako druhotně využitelná surovina.

Lukáš KANIAFoto: Pavel Čempěl

Svoz nebezpečných odpadů bude 3. září
V sobotu 3. září proběhne třetí letošní svoz nebezpečných od-

padů (barvy, oleje, baterie, chemie, pneumatiky a další), vyřaze-
ného elektrozařízení (přístroje musí být kompletní) a železného
šrotu. Pojízdná sběrna bude přistavena na určených stanovištích
podle stálého harmonogramu, který najdete na webových strán-
kách města nebo v ekologickém kalendáři na rok 2011. Posledním
termínem svozu v tomto roce bude sobota  5. listopadu. Případné
dotazy a informace na čísle 596 092 154. (šp)

'
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I Byt 1+2, v ulici Budovatel-
ská 298, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 48,15 m2,
celková plocha bytu 48,15 m2.
Prohlídka 29.8. v 16.45 - 17
hodin a 30.8. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 31.8. v 16
hodin.

I Byt 1+1, na tř. Dr. E. Be-
neše 98, číslo bytu 6, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 29,01 m2,
celková plocha bytu 29,01 m2.
Prohlídka 24.8. v 16 - 16.15
hodin a 25.8. v 9.30 - 9.45 
hodin. Licitace se koná 31.8. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Student-
ská 678, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 109,95
m2, celková plocha bytu 114,20
m2. Prohlídka 24.8. v 15.15 -
15.30 hodin a 25.8. v 8.45 - 9
hodin. Licitace se koná 31.8. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Budovatel-
ská 308, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 53,75 m2,
celková plocha bytu 53,75 m2.
Prohlídka 29.8. v 16.15 - 16.30
hodin a 30.8. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 31.8. v 16.45
hodin.

I Byt 0+1, v ulici Alešova
1070, číslo bytu 61, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,04 m2,
celková plocha bytu 29,62 m2.
Prohlídka 31.8. v 16.30 - 16.45
hodin a 1.9. v 8.45- 9 hodin.
Licitace se koná 5.9. v 16.15
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 47, katego-

rie I., 5. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 51,99 m2,
celková plocha bytu 57,31 m2.
Prohlídka 30.8. v 8 - 8.15 ho-
din a 31.8. v 16.45 - 17 hodin.
Licitace se koná 5.9. v 16.45
hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací cena
je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou
zúčastnit také občané EU s trvalým pobytem na celém území
ČR. Podrobné informace naleznete na internetových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Lici-
tace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
I Byt 1+2, v ulici Čáslavská

988, číslo bytu 4, kategorie
I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,95 m2, cel-
ková plocha bytu 59,83 m2.
Prohlídka 5.9. v 16.30 - 16.45
hodin a 6.9. v 8 - 8.15 hodin. Li-
citace se koná 12.9. v 16 hodin.

I Byt 1+3, na tř. Dr. E. Be-
neše 98, číslo bytu 7, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 71,53 m2,
celková plocha bytu 73,38 m2.
Prohlídka 5.9. v 16.15 - 16.30
hodin a 6.9. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 12.9. v 16.15
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Slezská
292, číslo bytu 9, kategorie

I., 4. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 68,10 m2, cel-
ková plocha bytu 68,10 m2.
Prohlídka 25.8. v 8.15 - 8.30
hodin a 29.8. v 16.30 - 16.45
hodin. Licitace se koná 12.9. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
811, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,10 m2, cel-
ková plocha bytu 44,10 m2.
Prohlídka 6.9. v 8.30 - 8.45
hodin a 7.9. v 16.30 - 16.45
hodin. Licitace se koná 12.9. 
v 16.45 hodin.

k r á t c e

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
542, číslo bytu 2, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 88,06 m2, cel-
ková plocha bytu 88,06 m2.
Prohlídka 12.9. v 16.30 - 16.45
hodin a 13.9. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 14.9. v 16 
hodin.

Poslední možnost podání
přihlášky k licitacím:

SLUNEČNICE

I Byt 1+3, v ulici Okružní
716, číslo bytu 74, kategorie

I., 9. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 63,95 m2, cel-
ková plocha bytu 70,10 m2.
Termín licitace bude upřesněn
pouze pro zájemce, kteří spl-
ňují podmínky a do 29.8. si
podají přihlášku.

U RYTÍŘE

I Byt 0+2, v ulici Slezská 26,
číslo bytu 7, kategorie I., 3.

patro. Plocha pro výpočet ná-
jemného 60,47 m2, celková
plocha bytu 60,97 m2. Termín
licitace bude upřesněn pouze
pro zájemce, kteří splňují pod-
mínky a do 29.8. si podají při-
hlášku.

Bližší informace na telefon-
ním čísle 596 092 199, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Rada města schválila na svém srpnovém za-
sedání návrh oprav domovního fondu na rok
2012. Návrh počítá s částkou 32,2 milionu na
havarijní a operativní opravy, 13 milionů na
investice v rámci Integrovaného plánu rozvo-
je města (IPRM) a 11 milionů
na opravy mimo IPRM. Kro-
mě toho ještě budou za 25
milionů vyměněna zbylá okna v městských
domech. Na vše půjdou peníze z městského
rozpočtu.

V rámci IPRM bude zrekonstruován věžák
číslo 973 v Nerudově ulici. »V okolí jsou domy
družstevní, které už obnovou prošly. Nyní se nového
kabátu dočká i náš dům,« potvrdil místostarosta
Igor Bruzl. Na věžáku se bude zateplovat fasáda
a střecha, měnit okna a opravovat balkony.

Mimo IPRM dojde na méně nákladné opravy
většího počtu bytových domů. Generálku stře-
chy v Bezručově 542, výměnu oken a stavební
úpravy v Čáslavské 1176, přepojení na čističku
odpadních vod v Ostravské 366, výměnu septi-
ků a opravu kanalizace v Drátovenské 239 

a 246, opravu výtahů v Čs. ar-
mády 1054 a zateplení štítů 
v Nerudově 467, 468, 565,

566, 567, 881 a 883.
»Největším dílem oprav ale budou stejně jako letos

okna. Jejich výměna se lidí dotkne nejvíce,« konsta-
toval místostarosta a nastínil, že už se pracuje
na další vizi obnovy bytového fondu. Zatím je
ale předčasné spekulovat, zda po »megavýmě-
ně« oken přijde na řadu zateplování, napojová-
ní zbylých domů na centrální teplovod, nebo
nějaká jiná inovace.

(svr, tch)

Opravy bytových domů 
za více než 80 milionů

b y d l e n í

Veřejné WC u pláže
Návštěvníci pláže Kališova

jezera v Šunychlu u bývalé lo-

děnice už nemusí v případě

potřeby potupně běhat do

mlází. Radnice se dohodla 

s provozovatelem tamního ob-

čerstvení na zpřístupnění toa-

lety provozovny veřejnosti.

Město bude na provoz a údrž-

bu WC přispívat v letní sezo-

ně 1 500 korunami měsíčně.

(red)

Díky za pomoc
Chtěl bych velmi poděkovat

matrikářce radnice Lucii Faj-

kusové za vstřícný přístup, do-

poručení a pomoc při zjiš�ová-

ní informací do stromu života

- rodokmenu. (sze)
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Z dálnice sjedete bezpečněji a rychleji
Rovně za nosem. Na poslední úsek

dálnice k polské hranici si motoristé
musí počkat do příštího roku, ale fi-
nální odbočku na Bohumín mohou
využívat už nyní. V první půli srpna
silničáři zprovoznili nájezd na staro-
bohumínský rondel a odstranili tak
dosavadní krkolomnou zajížďku.

Provizorní zakončení dálnice u vojen-
ského bunkru bylo dosti nepraktické 
a také nebezpečné. Je až s podivem, že se
na výjezdu z magistrály za bezmála čtyři
roky nestala žádná nehoda. A její riziko
se te� sníží na minimum. »Sjezd z dálnice
je te	 mnohem bezpečnější. Už nehrozí čelní
srážka vozidel,« vysvětlil Petr Sobek z od-
boru dopravy.

Dosud museli řidiči při výjezdu odbočit
do protějšího pruhu a o vozovku se »děli-
li« se šoféry v opačném směru. Kromě to-
hoto problematického úseku zmizelo 
i další kritické místo, křižovatka ve tvaru
»T« s odbočkou na Polsko nebo centrum
města. Nyní už z ní je pouze jednosměrný
nájezd na dálnice ve směru na Ostravu.

Nově otevřený sjezd je nejen bezpeč-
nější, ale také kratší. Motoristům 
ušetří asi pět set metrů. Z magistrály se
dostanou rovnou na rondel, kde si mo-
hou zvolit další směr - do Starého Bohu-
mína nebo Chałupek, do centra a na sil-
nici souběžnou s dálnicí. 

Pavel ČEMPĚL

▼ I přes přímý směr musí řidiči stále sundat
nohu z plynu. Dálnice tady zatím končí a pro-
voz je sveden do jednoho pruhu. 

Foto: Pavel Čempěl

SITUACE DŘÍVE

SITUACE DNES

Řidiči budou mít možnost platit pokuty i kartou

Na bohumínské radnici už
fungují dva terminály, které
občanům umožňují platit kar-
tami. Jsou ale stacionární. 

Nový termi-
nál je mobilní
a strážníci jej budou vozit s se-
bou. »Využijeme ho hlavně u do-

Je to pomocník moderní, hodně toho usnadní, ale »klienti« 
z něj přesto nadšení nebudou. Nový platební terminál, který
začne od září používat městská policie, bude totiž sloužit přede-
vším k bezhotovostní platbě pokut ze strany provinilých řidičů.

pravních přestupků cizinců. Řidi-
či ze zahraničí, například šoféři
kamionů, jsou většinou ochotni
pokutu uhradit, ale mají jen cizí

měny. Te	 bu-
dou moct za-
platit kartou,«

vysvětlil ředitel městské poli-
cie Karel Vach. Elektronické

platby ale budou samozřejmě
moci využít i našinci.

Terminál pro bezhotovostní
platby mnohé usnadní, ale ne-
ní to zadarmo. Za pronájem
přístroje se platí sedm set ko-
run měsíčně plus dvě procenta
z vybrané částky.

(tch)

n o v i n k a



Praha a Bohumín. Jen dvě kina v re-
publice se mohou pyšnit nejmodernějším

digitálním projektorem s vysokou kvalitou
zobrazení. V Bohumíně byl poslední výkřik techniky, u které-
ho je samozřejmostí promítání 3D filmů, nainstalován kon-
cem prázdnin. O přednostech systému, který »strčí do kapsy« 
i leckterá multikina, se mohou diváci přesvědčit už v září.

B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 5  /  2 0 1 16 OOKKOO

Adventure golf za parkem:
Máme na to být mezi prvními

Adventure golf je hra pro všechny genera-
ce. Hráči se baví, relaxují a komunikují spolu
v pěkném prostředí, kolem potůčku se zurčí-
cím vodopádem a snaží se dostat míček nej-
menším počtem úderů do 18 jamek. Je to 
v podstatě klasický golf zmenšený do velikosti
minigolfových drah.

První hřiště tohoto typu bylo
v Česku otevřeno v roce 2009.
Podobná jsou zatím v republice jen na několika
místech a v našem regionu pod širým nebem do-
sud neexistuje. Proč by Bohumín nemohl být
mezi prvními?

Lze namítat, že je to investice zbytečná, navíc s
dopadem na rozpočet města. Proč stavět te�, stále
ještě v době krize a v době, kdy má i město kvůli
nižšímu výběru daní menší příjmy? A proč vůbec
investovat do zábavy, odpočinku, relaxace? Budou
si moci lidé dovolit platit za nový druh zábavy? 

Odpovědět na tyto otázky je obtížné ve srov-
nání s investicemi do protipovodňových opatře-
ní, do oprav chodníků a cest, či do vybavení
škol. Ale to všechno se děje. Bohumín šperkuje

své školy a buduje školní dvory, snaží se starat 
o čistotu města, chodníky a cesty se opravují 
(i když se pár děr jistě ještě najde) a nové chod-
níky a cyklostezky se projektují. 

Odpovědět na tyto otázky je naopak jednodu-
ché, pokud uznáme, že město i městské části
dobře fungují, že Bohumín není jen místem 

k přespání, ale zejména prosto-
rem pro příjemný každodenní
život. V lokalitě za parkem mo-

hou trávit volný čas celé rodiny a areál nám
mnoho sousedních obcí závidí.

Budování skřečoňského mostu a dálničních
staveb zkomplikovalo dostupnost aquacentra,
což se projevilo poklesem návštěvníků. Příští
rok ale bude přivaděč i nový most v provozu,
takže budované golfové hřiště může oživit po-
ptávku i po službách bazénu a celého areálu.
Kdo rychle staví, dvakrát staví. Adventure golf
u aquacentra bude první svého druhu v ostrav-
sko-karvinském regionu. Bohumín má na to být
mezi prvními i v budování nových zábavných 
areálů pod širým nebem.

Lumír MACURA, místostarosta

k  v ě c i

Nasadit brýle, 3D filmy
dorazily i k nám

Počátkem roku zavedený digi-
tální zvuk, nyní digitální obraz
včetně 3D projekce a Bohumín
rázem disponuje »vlajkovou 
lodí« biografů. »Digitální kino
stojí především na 4K projektoru.
Typ, který máme my, je v Česku
zatím jen v jediném kině v Praze,«
potvrdil ředitel K3 Karel Balcar.
Kromě projektoru bylo v kině
nainstalováno nové promítací
plátno, objektiv, xenonové lam-
py, server, 3D Bluray přehrávač
a další »hejblátka«, která vyho-
vují mezinárodnímu standardu
Digital Cinema Initiatives
(DCI), jejímiž členy jsou přední
hollywoodská studia.

Kromě techniky zavádí kino 
i další trendy, které k moderní-
mu promítání patří. Například

online rezervaci vstupenek na
internetu, jež si návštěvník vy-
zvedne nejpozději půl hodiny
před představením. Tyto vstu-
penky přitom u klasických 2D
filmů v dohledné době nijak ne-
podraží a cena bude jako dosud
od 70 do 90 Kč. Jen cena lístků
na trojrozměrné 3D filmy bude
o něco dražší, od 90 do 130 Kč.

Nová promítací technika při-
šla na 3,8 milionu, přičemž 800
tisíc pokryla dotace ze Státního
fondu pro rozvoj kinematogra-
fie. Kvalitu nového systému di-
váci posoudí už 22. září. Digi-
tální promítání odstartuje (ješ-
tě ve 2D) film Saxána a lexikon
kouzel. 3D brýle se dostanou ke
slovu 26. září, kdy začíná týden-
ní 3D filmový festival. (tch)

Bodavý hmyz má manévry

Rozdrážděné vosy ohrožovaly 7. srpna obyvatele rodinného
domku v Rychvaldské ulici ve Skřečoni. Jak se později ukázalo,
vosy si vybudovaly veliké hnízdo pod dekorativním kmenem.

Majitelé domu se v první fázi snažili vosy zlikvidovat sami běž-
ným sprejem proti hmyzu. Jenže to vosy ještě více rozdráždilo. Na
zahradu proto přijeli zakročit dobrovolní hasiči ze Skřečoně. Na-
sadili kuklu a vyrazili do akce. S rojem se vypořádali speciálním
postřikem a po odsunutí kmene objevili velké plástve. »Při pohle-
du na kusy hnízda jsem byla mírně řečeno vyplašená. Děkuji hasičům za
jejich rychlý zásah,« uvedla majitelka domu paní Eva.

Dobrovolní hasiči zasahují u rojících se vos a sršňů v letních
měsících poměrně často. Město jim před časem pro tyto účely
koupilo ochranné pomůcky a hradí postřiky. (luk)

k r á t c e

Pozvání na pouť
Římskokatolická farnost ve

Starém Bohumíně pořádá 10.
a 11. září tradiční poutní slav-
nost Narození Panny Marie.
Sobotní program začíná v 8
hodin českou mší. V 17.30 ho-
din zazní Mariánské nešpory,
v 18 hodin mše v češtině a 19
hodin troubení Mariánských
písní. Nedělní slavnost zahájí
v 7.30 hodin mše v polštině 
a v 9 hodin v češtině. Následo-
vat bude v 10.30 hodin Slav-
nostní mše svatá a v 15 hodin
Mariánská pobožnost. (kal)

Slet je za dveřmi
Česká obec sokolská příští

rok oslaví 150. výročí svého za-
ložení. Nejdůležitější akcí oslav
je XV. všesokolský slet. 1. září 
v 18 hodin začíná Na Kuželně
nácvik skladby mužů »Chlapáci
III«, 13. září v 17 hodin v zá-
blatské sokolovně nácvik sklad-
by žen »Česká suita«. (vaš)

Foto: evn



s t a l o  s e

U žáčků prvních tříd se na chvíli zasta-
víme. Přesně před rokem jich do tříd 
nesměle cupitalo 183. Jedním z novopeče-
ných školáků tehdy byla také Světlanka

čekat, ale jednu věc si strašně přála - nau-
čit se číst. Těšila se totiž, až si přečte svou
první knížku. A jak to nakonec dopadlo?

Světlanku jsme doprovázeli první den
do školy a po roce, respektive deseti měsí-
cích, jsme se přišli podívat, jak si v první
třídě vedla - na předávání vysvědčení. Sa-
mé jedničky dokazují, že výborně. Je te�
mnohem zvídavější, naučila se psát, počí-
tat... a číst samozřejmě také. »Pořád chodí
do knihovny, je tam pečená vařená,« pou-
smála se maminka Šárka Rákosová. Kníž-
ky ovšem nejsou pro Světlanu jen zdrojem
poznání, ale i »výchovným prostředkem«.
»Když zlobí, tak je musí opisovat. Je to nejlepší
trest,« mrkla šibalsky maminka. 

Pavel ČEMPĚL

Rákosová ze Skřečoně, jejíž
první krůčky za vzděláním re-
dakce Oka sledovala. Dívenka
ještě nevěděla, co od školy může

Už se jim to krátí. Za pár dnů se otevřenou brány všech osmi 
bohumínských základních škol a do lavic se nahrne zhruba sedmnáct
set dětí. Bude jich o něco více než před prázdninami. V červnu se se svý-
mi základkami rozloučilo 177 deváťáků, zato prvňáčků, které v září čeká
velká školní premiéra, má být podle zápisů až 194.

Světlana Rákosová má úspěšně za sebou první
třídu. A co vy, budoucí prvňáčci, těšíte se, až
se také naučíte číst, psát a počítat?

Foto: Pavel Čempěl

Školáci už to mají »za pár«
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»Ještě před pár lety jsme děti
téměř přemlouvali, aby družiny
navštěvovali. Te	 se do nich vylo-
ženě hrnou,« komentovala zá-
jem vedoucí odboru školství,
kultury a sportu Pavla Skoka-
nová. Není to podle ní tím, že
na první stupeň škol nastupují
děti ze silnějších populačních
ročníků. Hlavním důvodem
je, že družiny už dávno nejsou
nudnou záležitostí dob minu-
lých, kdy děti seděly ve třídách

a maximálně si psaly úkoly.
Dnes mají pestrý program.
Hrají hry, mají přístup k počí-
tačům, nebo se mohou vydo-
vádět na školních hřištích 
a dvorech. Loni toho využilo
518 z 981 žáků prvního stup-
ně, což představuje 52,8 pro-
centa.

Kvůli zájmu rodičů a dětí se
už loni o jednu třídu, tedy pě-
tadvacet dětí, rozšířila družina
na ZŠ Čs. armády. Letos to bu-

dou hned třídy dvě, každá opět
pro 25 školáků. »Navýšení nic
nebrání. Není třeba žádné pro-
story budovat nebo adaptovat,
školy jsou na větší počet družiná-
řů připraveny,« dodala Skoka-
nová.

Masaryčka má pro novou
skupinu dostatečně velké pro-
story. Ve Skřečoni to bude
fungovat tak, že stávající třída
zůstane v »domečku« v ulici 
1. máje a nová bude v budově
školy. To ale děti vůbec nemu-
sí mrzet. Mají tam k dispozici
počítačovou učebnu a přede-
vším na bývalém dvoře vy-
růstá moderní sportovně-rela-
xační areál.

Pavel ČEMPĚL

Dvě nové třídy uspokojí zájem družinářů

Školní družiny pro děti na prvním stupni jsou opět v kurzu.
V posledních dvou letech nastal nebývalý příliv zájemců 
a v uplynulém školním roce už družinu navštěvovala více než
polovina žáků prvních až pátých tříd. Tento trend neustává, 
a tak se počet tříd pro družináře navýší. Jedna nová třída
vznikne na Masarykově škole, druhá ve Skřečoni.

Školní družiny navštěvuje více než polovina žáků prvního stupně Uvězněný »lezec«
Vystaven slunečnímu žáru

visel půl hodiny asi padesátile-
tý muž na parapetu okna v pří-
zemí v centru města. Nájemník
si 15. srpna zabouchl dveře by-
tu a chtěl se do něj dostat ok-
nem. To však bylo otevřené jen
na ventilaci a muž v něm uvízl.
Zesláblého a omdlévajícího
»horolezce« vysvobodili hasiči. 

Troufalý (ne)řidič
Až tříletý trest hrozí hříšníko-

vi (43) z Českého Těšína, kte-
rého přistihli bohumínští poli-
cisté v Rychvaldě. Proháněl se
autem ulicemi města, přestože
za volantem neměl co pohledá-
vat. Soud mu za dřívější pro-
hřešky šoférování zakázal. Nyní
čelí obvinění z maření výkonu
úředního rozhodnutí. (red)



Rada města jmenovala 8. srpna Miroslavu
Šmídovou vedoucí organizačního odboru bo-
humínského městského úřadu. Nahradí tak
Lumíra Macuru, který se tohoto postu vzdal
poté, co uspěl v komunálních volbách a byl zvo-
len členem zastupitelstva a následně radním.

Mirka není nováčkem,
na radnici nastoupila jako
referent odboru školství,
kultury a sportu v roce
1996 a časem se vypraco-
vala na zástupce vedoucí-
ho. Měla skvělou průpra-
vu, nebo� středoškolské
vzdělání získala na spor-
tovním gymnáziu v Ostra-
vě, kde navštěvovala třídu
pro vrcholové sportovce. 

V roce 2002 vyhrála vý-
běrové řízení na vedoucí
odboru živnostenského.
Malý živnostenský odbor,
který vykonává pouze stát-
ní správu, byl později slou-
čen pod odbor právní. V té
době ale Mirka plnila své

mateřské povinnosti a po ukončení rodičovské
dovolené jí bylo nabídnuto místo ekonomky or-
ganizačního odboru, která právě odcházela do
starobního důchodu. Akademický titul »baka-
lář« získala Mirka na Slezské univerzitě v Opavě,
od letošního roku může užívat titul »magistr«,

nebo� dokončila Univerzi-
tu Tomáše Bati ve Zlíně. Je
Bohumíňačkou a spolu 
s manželem a dvěma syny
bydlí v rodinném domku
ve Skřečoni. »Určitě bych
chtěla navázat na Lumíra
Macuru v projektech přes-
hraniční spolupráce a uplat-
nit se v oblasti krizového říze-
ní,« plánuje Mirka.

Držíme jí palce, aby 
našla způsob, jak skloubit
náročný profesní život 
s rodinným. Výhodu má 
v tom, že organizační odbor
tvoří stabilizovaný, sehra-
ný tým lidí, kteří se práce
nikdy nebáli.

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice
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Absolventi U3V 
si řekli o »nášup«

Senioři, kteří v minulosti
prošli Univerzitou třetího
věku (U3V), chtějí ve studiu
pokračovat. Město proto po
dohodě s Vysokou školou
podnikání Ostrava připravi-
lo jednoletou nástavbu. Se-
nioři se mohou hlásit do
konce srpna v knihovně K3.

U3V se letos otevře už po-
páté. Její základní model je
dvouletý a doposud ho absol-
vovalo 75 studentů. Někteří 
z nich te� mohou využít speci-
ální nástavby. Bude mít dva
půlroční semestry. První se
bude jmenovat »Vesmír v nás 
a kolem nás«, druhý se bude
věnovat zpracování fotografií
v počítači.

Protože jde o nástavbu, pod-
pora ze strany města je třeti-
nová. Semestr stojí 1 800 ko-
run s tím, že město každému
seniorovi přispěje 600 korun.
U základní varianty U3V měs-
to nadále hradí dvě třetiny ná-
kladů. 

V roce 2011/12 bude mít
univerzita 16 studentů v prv-
ním ročníku, 16 ve druhém 
a do třetího nástavbového se
počítá s 18 studenty. Poprvé se
k Bohumínským přidává i Rych-
vald a do prvního ročníku na-
stoupí asi deset tamních stu-
dentů. (luk)

Turistický oddíl 
pro žáky 2. až 6. tříd

V rámci projektu Fara do-
kořán se otevírá Turistický
oddíl pro žáky 2. až 6. tříd. 

První informační schůzka
proběhne 13. září v 15.30 ho-
din na faře SCEAV (modrá
budova v parku Chopina).
Další budou následovat každé
úterý ve stejném čase na stej-
ném místě. 

Děti se zde budou učit zá-
kladním turistickým doved-
nostem a prohlubovat vztah 
k přírodě. Kromě toho bude
oddíl pořádat jednodenní vý-
lety, případně letní a zimní ví-
kendové pobyty. Další infor-
mace na čísle 604 486 851, nebo
e-mailu bohumin@sceav.cz.

(pasz)

V čele organizačního odboru žena

Foto: Pavel Čempěl

Vedoucí stavebního odboru Libor Radiňák pravidel-
ně navštěvuje Krevní centrum Fakultní nemocnice
Ostrava. Foto: (red)

Většinou je známe z vyřizování různých zá-
ležitostí na radnici, kdy nám pomáhají pře-
klenout úskalí úřední mašinerie. 

Někdy jsme na ně naštvaní, protože po nás
vyžadují podklady, které těžko dáváme dohro-
mady, ale které podle legislativy musíme napří-
klad při stavebním řízení či vyřizování osobního
dokladu doložit. Nebo je potkáváme v ulicích
města a využili jsme jejich pomoci při zvládání
nepříjemné životní situaci. A možná jsme od
nich obdrželi pokutový bloček za špatné parko-
vání či opomenutí úklidu po našem čtyřnohém
příteli. O koho se jedná? O zaměstnance města,
kteří jsou bu� v pozici úředníků městského úřa-
du nebo v roli strážníků městské policie. 

Při setkání s nimi nepřemýšlíme nad tím, že
někteří z nich možná zachránili lidský život. 
I při neustálém pokroku v medicíně a při obje-
vování nových léčebných postupů je lidská krev
nenahraditelnou tekutinou, kterou nelze uměle
vyrobit. A mezi zaměstnanci města je 17 dobro-
volných dárců krve či krevní plazmy. K rozhod-
nutí darovat krev je většinou vedly bu� osobní
zkušenosti nebo ušlechtilé pohnutky. Jsou
skromní a nestojí o publicitu. 

Velké poděkování patří mým kolegům za to,
že nemyslí jen na sebe a v osobním životě uplat-
ňují vzácnou vlastnost - nezištně pomáhají dru-
hým tím nejcennějším, vlastní krví. A jsou mezi
nimi i ostřílení mazáci, kteří za mnohonásobné
odběry obdrželi od Českého červeného kříže
čestné plakety MUDr. Janského. 

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice

Co možná nevíme o úřednících...

Rampa usnadní imobilním koupání 
Lidé s omezenou možností pohybu to budou mít na Kališově jezeře v Šunychlu snazší. Radnice 

nechala na pláži postavit rampu pro vozíčkáře, která jim umožní vstup do vody. Za výrobu a instalaci
město zaplatilo 33 tisíce korun. »S myšlenkou na postavení rampy přišel občan, sám upoutaný na vozíčku.
Takových lidí je ve městě více a dostat se s vozíčkem přímo k vodě je skutečně nesnadné. Proto jsme přání han-
dicapovaných vyšli vstříc,« vysvětlil místostarosta Lumír Macura. Rampu mohlo město nainstalovat
díky pochopení těžařské firmy, která v části jezera dobývá štěrk a patří jí přilehlé pozemky. (luk)
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(Dokončení ze str. 1)
»Pán, který šel kolem, mi po-

mohl toho muže vytáhnout na
břeh a střídavě jsme mu prováděli
masáž srdce,« popisuje drama-
tické okamžiky Grabowská.
Poměrně rychle pak dorazili
záchranáři, kteří ocenili dívči-
nu duchapřítomnost i profesi-
onální první pomoc. Obojí
podle nich sehrálo hlavní roli

při záchraně mužova života.
»Na základce jsem chodila do
zdravotního kroužku. V podvě-
domí ty základy asi zůstaly,« po-
usmála se Terezka.

V Luhačovicích se po zá-
chranné akci stala studentka
VŠB celebritou. Veřejně jí při-
šel poděkovat generální ředitel
lázní a věnoval jí neomezený
poukaz na wellness. »Už tak na

Terezka plavat umí, ale prý to 
není žádná sláva. Při záchraně
tonoucího se jen obávala, aby pod
vodou neskončila taky. 

Foto: Pavel Čempěl

mě lidé koukali, protože jsem tam
byla nejmladší. Pak už mě ale po-
znávali na každém kroku,« vzpo-
míná rozpačitě hrdinka, která
se počátkem srpna přestěhova-
la z Nového do Starého Bohu-
mína. Bydlí te� pár kroků od
Odry. Při pohledu na řeku jen
doufá, že tam nikdo nespadne
a nebude si muset záchrannou
akci zopakovat. (tch)

Dívka z Bohumína hrdinkou dramatu v lázních

V luhačovické Š�ávnici se za poslední tři roky utopili už dva lidé. Nebýt
Terezy, vybrala by si řeka další obě�. Foto: Luha TV

Vandalové znepříjemnili
restart prací v Drátovnách

Dělníci doufali, že už je při přestavbě 
esovité zatáčky žádné »jobovky« nepotkají.
Ale hned první den po restartu prací se 
o nemilé překvapení postarali neznámí van-
dalové. Ti v noci zdevastovali nově nain-
stalované dopravní značení, které mělo 
řidiče navigovat po objízdných trasách.
Barbaři strhali ze stabilních značek přele-
povací pásky a dočasné značení rozházeli,
zničili nebo rovnou ukradli. Než se stavební
firma mohla ráno pustit do práce, musela
veškeré značení uvést do původního stavu.

Pavel ČEMPĚL

Drátovenské a Jeremenkovy ulice, která
potrvá do 31. října. Náhradní trasy vedou
v nejbližším okolí po sousedních ulicích 
a kvůli této objíž�ce vznikla mezi domy 
v Drátovnách nová provizorní propojova-
cí silnice.

Na stavbě nové silnice a mostu v Drá-
tovenské ulici panuje po čtvrtletní pře-
stávce opět čilý pracovní ruch. Narov-
nání problematického »esíčka« se však
kvůli skluzu protáhne až do října.

Jakmile stavbaři na jaře »kopli« do ze-
mě, zjistili, že se situace pod povrchem liší
od zpracovaného projektu. Jílové vrstvy
byly v jiné hloubce, v zemi se nacházely
pozůstatky více než stoletého tramvajové-
ho mostu, které se křížily s plánovaným 
umístěním mostu nového a tak dále.

Tato nemilá »překvapení« stavbu o čtvrt
roku zbrzdila. Projekt se musel přepraco-
vat a bylo třeba vyřešit financování, pro-
tože stavbaře očividně čekal větší objem
prací, než se původně předpokládalo. Na-
příklad museli kopat o dva metry hlouběji,
aby narazili na stabilnější štěrkové podlo-
ží. Podpěry mostu přes Bajcůvku tak bu-
dou oproti původnímu projektu mnohem
bytelnější.

Všechny problémy se podařilo zdárně
vyřešit a v polovině srpna se mohly firmy
znovu pustit do díla. Současně se zaháje-
ním prací začala platit uzavírka křižovatky

Na uzavřené křižovatce Drátovenské a Jeremenkovy
ulice se pilně pracuje. Foto: Pavel Čempěl

Zápisy do 
aktivit Bobeše 

V průběhu srpna a září
probíhá zápis do kroužků
Bobeše pro rodiny s dětmi do
šesti let věku pro školní rok
2011/2012. Vzhledem k re-
konstrukci budovy probíhá
zápis elektronicky na e-mailu
bobes@bobescentrum.cz ne-
bo telefonicky na číslech 604
800 100, 604 388 853. Počet
míst je kapacitně limitován.

V nabídce jsou aktivity po-
hybové (plavání, cvičení), vý-
tvarné, zdravotně-preventivní
(flétničky, rehabilitační cviče-
ní), hudební (taneční, hudeb-
ně-výchovné, Yamaha), vzdě-
lávací (předškolka, hravě-
vzdělávací kroužek pro děti od
2 let), jazykové (angličtina pro
miminka, pro malé děti, výuka
komunikace ručkama pro do-
sud nemluvící batolata) a dal-
ší. Podrobný popis nabídky 
a podmínky naleznete na www.
bobescentrum.cz. Rovněž na-
bízíme spolupráci zájemcům 
o lektorství našich aktivit. (kal)



Velitel kopytovských hasičů František Mlynkec, místo-
starosta Igor Bruzl a Hana Zelová z agentury Dobrý den

při slavnostním ceremoniálu. Už jen přestřihnout pásku 
a minináměstí je oficiálně otevřeno. Foto: Pavel Čempěl
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Bohumín má další »zářez« v České kni-
ze rekordů. Agentura Dobrý den, která
se na republiková »nej« specializuje, to stvrdila
- nejmenší náměstí Česka se nachází v Kopyto-
vě. Nese název sv. Floriána a měří 56 metrů
čtverečních.

Oficiální ceremoniál se konal u příležitosti 531.
výročí první písemné zmínky o osadě Kopytov.

»Nejmenší náměstí je už nyní zapsáno v České 
databance rekordů. V České knize rekordů se objeví 
v nejbližších dvou letech, kdy bude kniha vychá-
zet,« prohlásila na místě Hana Zelová 
z agentury Dobrý den.

Myšlenka se zrodila mezi kopytov-
skými hasiči, kterým socha sv. Flo-
riána zdobí opravenou zbrojnici.
Přišli s nápadem, že by se plácek
mezi ní a zrenovovanou kaplí
mohl stát náměstím a nést jmé-
no patrona hasičů. Zastupitelé 
nevšední myšlenku podpořili.
Třešničkou na dortu pak byl re-
kord, který Kopytov »uzmul« obci
Tři Studně. Ta dosud držela prven-
ství svým náměstím o rozloze 116
metrů čtverečních. Náměstí sv. Floriá-
na ho ale s přehledem trumflo. (tch)

Kopytovské náměstí drží český primátNÁMĚSTÍ SVATÉHO FLORIÁNA

Putovní pohár rady města Bohumí-
na, o který soutěžili v požárním útoku
hasiči na vrbickém hřišti, zůstal do-
ma. První místo v silné konkurenci
vybojoval A tým domácího
Sboru dobrovolných hasičů
Vrbice. Požární útok předvedl
s časem 14,136 vteřiny.

Prestižní soutěž, která probí-
hala zároveň jako 10. kolo Mo-
ravskoslezské ligy v požárním 
útoku, byla napínavá do posled-
ní chvíle. O vítězi totiž rozhodl
rozdíl pouhých čtyř tisícin vte-
řiny. »Závod je závod, ale přizná-
váme, že jsme byli trochu nervóznější,
než jindy. Nechtěli jsme domácí fanoušky
zklamat,« svěřil se Jiří Splesniok z týmu
SDH Vrbice.

Loni měla tréma z domácího klání
navrch a neplatný pokus odsunul 
Vrbické až na 33. místo. Letos si to ale
tým vynahradil měrou vrchovatou. »Jsme
rádi, že se nám povedlo vybojovat cenné vítěz-
ství a body do průběžné tabulky ligy právě u nás
doma,« dodal Splesniok.

Soutěž O putovní pohár rady města Bo-
humína letos nabídla 9. ročník. Zúčastnilo
se jej sedmatřicet týmů v mužské kategorii,
deset v ženské a tři mužstva veteránů nad
35 let. Bohumín reprezentovalo pět druž-

stev, tři v barvách SDH Vrbice, dvě z SDH
Šunychl. Pořadatelství se tradičně chopili
dobrovolní hasiči z Vrbice. Akci finančně
podpořilo město.  (luk)

Pohár nemusel »putovat«, získali ho domácí

Výsledky:
Muži: 1. Vrbice A 14,136; 2. Bartovice
A 14,14; 3. Větřkovice 14,149.

Ženy: 1. Oprechtice 17,085; 2. Jisteb-
ník 17,208; 3. Stará Ves 17,285.

Veteráni: 1. Metylovice 16,823; 2. Vr-
bice 17,988; 3. Šunychl 38,763.

Závod sedmičlenných družstev se konal na
trati dlouhé 70 metrů. ▲ I požární sport někdy
bolí a není skoupý na dramatické situace.

Časomíra se zastaví ve chvíli, kdy paprsek 
vody zasáhne terč. Foto: Pavel Čempěl

▲

▲
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Modeláři ovládli novoveské nebe

Zdobenec (Trichius rosaceus)
Příroda kolem nás - brouci Bohumína (80)

Zdobenci rodu Trichius z čeledi brou-
ků vrubounovitých (Scarabaeidae) svým
vzhledem a chováním trochu připomí-
nají některé druhy čmeláků, což jim
slouží jako ochranné zbarvení (mimikry).

Kresbu krovek má zdobenec Trichius ro-
saceus proměnlivou, jeho nejčastější vari-
etu zbarvení vidíme na snímku. Vyskytuje
se v jihozápadní a střední Evropě a v se-
verní Africe. Je dlouhý od 10 do 14 mili-
metrů, létá za plného slunečního svitu 
a živí se pylem květů nejrůznějších rostlin.

Samička klade vajíčka do trouchu listna-
tých stromů a vývoj nového pokolení trvá
nejčastěji dva roky.

Kromě uvedeného druhu v Bohumíně
žije mnohem hojnější zdobenec skvrnitý
(T. fasciatus). V Česku se vyskytuje velmi
vzácně ještě zdobenec T. sexualis. Všechny
tři druhy jsou si navzájem velmi podobné,
takže je rozliší podle některých nepatr-
ných morfologických odlišností pouze od-
borníci. Vzácného zdobence T. rosaceus
jsem nalezl v Novém a Starém Bohumíně.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Letecko-modelářskou exhibici hostilo druhou srpnovou sobotu »letiště« v Nové Vsi.
Na pátém ročníku akce »Groble Open 2011« nešlo o časy, body, nebo dokonale
zvládnuté lopinky. Sjeli se sem modelářští nadšenci, aby návštěvní-
kům předvedli své stroje a případně dovednosti v jejich ovládání.

Na nebi nad Groblí bylo k vi-
dění zhruba padesát strojů.
Protože šlo o ryzí exhibici,
kroužily nad plochou modely
všech kategorií. Bezmotorové
větroně se míjely s letadélky
poháněními elektromotory,
spalovacími motory, a v přípa-
dě majestátního MIGu 15 i tur-
bínou.

Do Nové Vsi dorazili mode-
láři z nejbližšího okolí, ale také

z Polska, Bruntálska, i z dvě stě
padesát kilometrů vzdálené Ji-
hlavy. Přivezli s sebou mnohdy
skutečné skvosty, které ohro-
movaly svými rozměry nebo
pořizovacími náklady. K vidění
zde byl například větroň se šes-
timetrovým rozpětím křídel či
model renomovaného výrobce
v ceně nového osobního auta. 

Kromě modelů a leteckých
eskapád lahodících oku mysleli

pořadatelé i na chu�ové pohár-
ky nejmenších návštěvníků.
Zpestřením tak byl přelet

»bombardéru«, který místo le-
teckých pum svrhl na přistávací
plochu náklad bonbonů. (tch)

Stroje čekají na »ranveji« na povel ke startu. (1) Dorazil i letecký modelář a Mistr ČR Martin Hauk z Karviné, který své akrobatické kousky
předváděl mimo jiné v soutěži Talentmánie. (2) Foto: Pavel Čempěl

Modely byly od skutečných letadel k nerozeznání.  

(1) (2)
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Komise přicházejí s podněty
Informace z městských částí:  Záblatí,  Skřečoň a Vrbice  

Zveřejňujeme některé požadavky 
z městských částí, se kterými se v posled-
ní době obrátily na úřad komise pro
městskou část Záblatí, Skřečoň a Vrbice.

I ZÁBLATÍ (předsedkyně komise 
Dagmar Knýblová):

● Umístit v Anenské ulici zákazovou
značku průjezdu aut nad 2,5 tuny. Tato
komunikace není vhodná pro těžší auta,
která si tudy rády zkracují cestu.

Odbor dopravy: Ano, dopravní značení
tam chybělo, objednali jsme ho a nainstalovali.

● Zakázat vyhláškou v neděli v určitých
hodinách sekání trávy, řezání a jiné hluč-
né aktivity. (V tomto požadavku nebyli
členové komise jednotní).

Odbor životního prostředí a služeb:
Bylo by to omezení lidí, kteří se například kvů-
li. pracovnímu vytížení k posečení zahrady jin-
dy nedostanou. Takové omezení občanů, kteří
se o své pozemky chtějí řádně starat, považuje-
me za zbytečné a nežádoucí, když je na dru-
hou stranu mnoho vlastníků, kteří se o svůj
majetek nestarají řádně nebo dokonce vůbec.
Hyzdí tak vzhled města a radnice je musí vy-
zývat, mnohdy opakovaně, k řádné péči. V o-
tázce nedělních pracovních aktivit by se měli
umět sousedé především rozumně domluvit.

I SKŘEČOŇ (předseda komise 
Stanislav Musil) 

● Zřídit obytnou zónu v Úvozní ulici,
včetně instalace několika retardérů.

Odbor dopravy: Zřízení obytné zóny ne-
doporučujeme. V zóně je povolena maximální
rychlost 20 km/h, přičemž řidiči v ulici nedo-
držují ani současné omezení na 30 km/h. V obyt-
né zóně mohou navíc vozy parkovat pouze na
vyznačených parkovacích místech. K umístění
dalších retardérů se také stavíme zdrženlivě 
z důvodu většího nebezpečí pro cyklisty, ze-
jména při jízdě v nočních hodinách. Dalším
argumentem proti je brzdění a opětovné rozjíž-
dění vozidel před a za retardéry, což s sebou
přináší hluk, vibrace a více exhalací. Pokud
ovšem budou obyvatelé Úvozní ulice na osa-
zení retardérů trvat, žádáme na základě dří-
vějších zkušeností o přesné určení místa insta-
lace a projednání s vlastníky sousedících ne-
movitostí.

I VRBICE (předsedkyně komise 
Blanka Ryšavá)

● Dotaz na obnovu  chodníku (sjedno-
cení povrchu) na hřbitově, kde je v cent-
rální části úsek chodníku proveden v zám-
kové dlažbě a navazující část z recyklátu.

Odbor životního prostředí a služeb:
Chodník je plně funkční, je ve velmi dobrém
stavu a v plánu doplnění chodníků jsou jiné
městské části, kde chybí chodník úplně nebo je
zničený. V části, kde je v současné době na
hřbitově ve Vrbici chodník ze zámkové dlažby,
byl kdysi pouze hliněný povrch, proto byl před
lety zpevněn. Navazující úsek z recyklátu je ve
vyhovujícím stavu a nebylo by ani hospodárné
nahrazovat ho jiným povrchem. (red)

Socha »na přání« 
oživila prostranství

Záblatí má novou dominantu. Dřevě-
ná socha, vytvořená na jednom z roční-
ků festivalu Léto-kruhy, zdobí křižovat-
ku ulice Budovatelské a Na Úvoze. 
O zkulturnění místa naproti restauraci
Partyzán požádali sami občané.

»S výsledkem jsem spokojený,« uvedl inici-
átor nápadu Alois Pešat. Místní chtěli
skulpturu původně umístit doprostřed ze-
lené plochy, jenže se ukázalo, že tudy ve-
dou inženýrské sítě a najít vhodné místo
nebylo snadné. Instalaci i převoz sochy
pro město zajistil BM servis. O ukotvení
se postaral kovář Bořivoj Gospoš.

»Záblatí je rozsáhlou městskou částí, situo-
vanou v kopci. Zatímco nahoře je centrem 
opravená točna, dole jsme takové malé veřejné
prostranství postrádali. O Vánocích v místě
navíc svítí vánoční strom, takže i lidé dole 
v Záblatí te	 mají své malé centrum,« sdělila
Pavla Skokanová, vedoucí odboru škol-
ství, kultury a sportu, který akci financo-
val. Dodala, že při stěhování nezůstalo jen
u jedné sochy. Další umělecký kousek pře-
vezl BM servis z letního kina do areálu
gymnázia. Škola jej dostala darem k 90.
výročí své existence. (luk)

Sochu »Černá a bílá« vytvořil v roce 2002
Martin Bocek z Třince. Loni ji restauroval 
bohumínský řezbář Roman Widenka.

Foto: Šárka Drápelová

Dům dětí a mládeže Fontána
připravuje nový školní rok

DDM v létě uspořádal dva táborové
turnusy v Jablunkově-Návsí, tři pří-
městské pobyty, podílel se na Prázdni-
novém kolotoči a připravil novou na-
bídku zájmových útvarů, kurzů a akcí
pro školní rok 2011/2012. 

Na třech hlavních odděleních jsou při-
praveny osvědčené záležitosti, jako je ke-
ramika, baby balet, jazykové kurzy, florbal,
atletika, bojová umění, počítačové hry ne-
bo plastikoví modeláři. Nově se můžete od
září přihlásit do rybářského kroužku, cyk-
listiky, kurzu fitness, případně můžete své
děti od čtyř let zapsat do základů míčo-
vých her. Nábor probíhá také do taneč-
ních souborů Kates, Radost a Impuls. Vše
se rozběhne v září. 

Kompletní nabídka včetně přihlášky je 
k dispozici v hlavní budově v Janáčkově 
ulici, v K3, na všech školách a infocentru

městského úřadu. Máme také zcela nová
kontaktní místa v Salonu Maryška a pro-
dejně Batole na tř. Dr. E. Beneše.

Zájemci o vedení některého ze zájmo-
vých útvarů se mohou hlásit na sekretari-
átu DDM, e-mail ddmbohumin@post.cz,
kde se přijímají také požadavky na proná-
jem tělocvičny a turistické základny v Jab-
lunkově-Návsí.  (oves)
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Domácí mazlíček, který 
budí respekt

Do jednoho roku je lvíče hravé a učenlivé. Ale také
pěkné ospalé. Dokáže prospat i dvacet hodin denně.
Cézar má zatím »jen« 62 kilo. Dospělí jedinci ale
mohou vážit až dva metráky. Foto: Pavel Čempěl

Miroslav Gajdorus z Rychvaldu se vydává
na obvyklou procházku se svým svěřencem.
Vede si jej na vodítku a důvěrně ho oslovuje
»Miminko«. Něco tady ale nesedí. Tohle 
osmiměsíční »mimčo« váží dvaašedesát kilo 
a v našich končinách byste jej na zahrádce 
u domu rozhodně nečekali. Cézar, jak zní 
jeho oficiální jméno, je totiž lev berberský.

Cézar přišel na svět ve zvěřinci cirkusu Cari-
ni. Jeho matka ho však odvrhla a osud lvíčete
byl nahnutý. V prvních dnech se o něho staral
veterinář, ale zvíře u něj nastálo zůstat nemohlo.
Pracovní povinnosti naštěstí přivedly do cirku-
sového šapitó revizního elektrikáře Miroslava
Gajdoruse. Když se o odvrženém lvíčeti dozvě-
děl, byl rozhodnuto. Mít doma šelmu bylo jeho
celoživotním snem, a tak se nabídl, že si Cézara
vezme »na vychování«. 

»Zpočátku s námi spal v posteli, ale co trochu po-
vyrostl, má vlastní pokoj a válendu,« prozradil pan
Miroslav. Od svého mazlíčka, který vyžaduje ne-
ustálou péči, se nyní nehne ani na krok. Bere si
jej do práce, jezdí s ním na nákupy.

Cézar ale jako každé mládě především spí a jí.
Pochutnává si na mletém hovězím, má rád vejce
nebo kondenzované mléko, a když si to zaslouží,
dostane svůj nejoblíbenější pamlsek - šlehačku.
Za tu je ochotný předvést i nějaký cirkusový
kousek. »Absolvovali jsme už tři vystoupení pro dě-
ti, ale zatím je ještě nemotorný a spíše se jen předvá-
dí. Jednu věc ale přece jen dovede. Přímo zbožňuje
jízdu po skluzavce,« pochválil svého svěřence
Gajdorus.

Rychvaldský chovatel nedá na svého mazlíčka
dopustit a chtěl by jej mít, jak nejdéle to půjde.
Cézar ale stále patří cirkusu a až dospěje, vrátí
se tam, kde se narodil. Pan Gajdorus proto ne-
vylučuje, že až ta chvíle nastane, bude svého
svěřence do cirkusu následovat.

Pavel ČEMPĚL 

Lev berberský 
(Panthera leo leo)

Ve volné přírodě už vyhynul, poslední 
exemplář byl zastřelen v roce 1922. Nyní
jsou chováni tito lvi pouze v zajetí, přede-
vším v ZOO a cirkusech. Druh jako takový
přežil jen díky menažerii marockého krále.
Všichni současní berberští lvi jsou potomky
lvů z jeho soukromého zvěřince.

Miroslav Gajdorus má díky dohodě s cirkusem lvíče
na vychování.

Regionální potraviny
Druhý ročník soutěže, je-

jímž cílem je pomoci spotře-
bitelům najít kvalitní regio-
nální produkty, zná své vý-
herce. Značku »Regionální
potravina Moravskoslezské-
ho kraje« může využívat dal-
ších osm výrobků.

Letos bylo do soutěže přihlá-
šeno 48 výrobků v devíti kate-
goriích. »Srovnávali jsme vůni,
vzhled, chu�, ale i technologické
parametry nebo úroveň obalu.
Velký důraz jsme kladli na vazbu
daného výrobku k regionu,« uve-
dl předseda hodnotitelské ko-
mise Martin Štěpánek.

Loni získalo značku šest vý-
robků, letos k nim přibylo osm
nových: Minisalámky (Beskyd-
ské uzeniny), Trefilova maso-
pustní klobása (Vladimír Há-
jek - H + H), Čerstvé mléko
plnotučné 3,5% (Ekomilk),
Pečené mrkvánky (Beskyd Fry-
čovice), Porubská pusinka (Ga-
mys), Medovinka Originál (Jan-
kar Profi), Otické kysané zelí
červené (ZP Otice) a Pšeničná
mouka hladká Speciál 00 Extra -
světlá (Mlýn Herber). (red)

k r á t c e

Násilí v rodině
Domácí násilí je mnohem

častější, než se většina lidí do-
mnívá. Jde se o chování, kte-
ré v partnerském soužití ne-
bo v rodině vyvolává u jedné
osoby strach z osoby druhé. 
Z potřeby pomoci lidem, kteří
mají s tímto jevem zkušenost,
vznikla intervenční centra.

Intervenční centrum Haví-
řov, které spolupracuje s poli-
cií, soudy a dalšími neziskový-
mi organizacemi, pomáhá kli-
entům z celého Karvinska.
Pracovníci při své práci dodr-
žují zásady diskrétnosti, ano-
nymity, profesionálního a in-
dividuálního přístupu, tole-
rance, respektují rozhodnutí
uživatele. Veškeré zajiš�ované
služby jsou bezplatné.

V případě, že se některý ob-
čan dostal do podobné situace,
může nás kontaktovat na adre-
se Opletalova 4/607, Havířov -
Šumbark (vedle krytého bazénu),
v pracovní dny od 8 do 16 hodin,
tel: 596 611 239, pohotovostní
mobil 739 500 634. (red)
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Centrum města bude žít florbalem

Termínová listina domácích zápasů FK Bohumín - podzim 2011 (2) 
Upravená listina podzimní soutěže. Rozpis zápasů Muži A

krajský přebor, Dorost krajská soutěž, Starší žáci okresní pře-
bor se nemění a jejich přehled jsme přinesli v OKU č. 14.

■ Muži B okresní přebor
3.9. 16.30 hod. FK Bohumín B - TJ Petřvald
18.9. 16 hod. FK Bohumín B - TJ Internacionál Petrovice 
2.10. 15.30 hod. FK Bohumín B - Slovan Horní Žukov
16.10 15 hod. FK Bohumín B - Lokomotiva Louky
29.10. 14 hod. FK Bohumín B - FC Horní Bludovice

■ Mladší žáci okresní přebor 
27.8. 9.30 hod. FK Bohumín B - Viktorie Bohumín
3.9. 9.30 hod. FK Bohumín A - FK Bohumín B 
10.9. 9.30 hod. FK Bohumín A - Viktorie Bohumín

17.9. 9.30 hod. FK Bohumín A - SK Dětmarovice

17.9. 11 hod. FK Bohumín B - Sn Horní Žukov

1.10. 9.30 hod. FK Bohumín  A - Sn Horní Žukov 

1.10. 13.30 hod. Viktorie Bohumín - FK Bohumín B 

8.10. 9.30 hod. FK Bohumín B - FK Bohumín A 

15.10. 9.30 hod. FK Bohumín A - SK Stonava

15.10. 11 hod. FK Bohumín B - SK Dětmarovice

22.10. 9.30 hod. FK Bohumín B - SK Stonava

22.10. 12.30 hod. Viktorie Bohumín - FK Bohumín A

■ Starší přípravka okresní přebor
15.9. 16.30 hod. FK Bohumín - Sokol Dolní Lutyně

29.9. 16.30 hod. FK Bohumín - MFK Karviná A 

13.10. 16 hod. FK Bohumín - MFK Havířov A

Přímo na pěší zóně se už popáté uskuteční žákovský turnaj ve florbalu
City Cafe Open. Pořádá jej florbalový klub 1. SC Bohumín '98 k zahá-
jení školního roku. Foto: Ondřej Veselý

V pátek 2. září se popáté 
uskuteční florbalový turnaj
City Cafe Open, který je ur-
čen pro přípravku a žáky.
Také letos je navíc připraven
atraktivní a bohatý dopro-
vodný program na přileh-
lém pódiu. Hlavní program
začne ve 14 a skončí v 18 ho-
din vystoupením dua Dirty-
Klam. 

»Chceme nejen všem školou
povinným zpestřit úvodní školní
dny a věříme, že se nám opět po-
daří florbal přiblížit široké veřej-
nosti. Proto jsme i letos zařadili
pestrý doprovodný program, kte-
rý by mohl zaujmout všechny vě-
kové kategorie,« řekl Ondřej
Veselý z pořádajícího klubu
1.SC Bohumín'98. 

K vidění bude barmanská
show, rádiem řízené modely,
taneční vystoupení, každou
hodinu se budou losovat zají-
mavé ceny. Po celou dobu bude
hrát DJ a ve dvou blocích usly-
šíme hip-hop od DirtyKlam.

Soutěžit budou dvou a tří-
členná družstva a přihlášky je
možné zaslat na sekretar@
florbalbohumin.cz do 1. září.
Přihlásit se je možné také 
v den turnaje, ale počet týmů
v každé kategorii je omezen

maximálně na šest. Více infor-
mací a podrobný časový rozpis
na www.florbalbohumin.cz .

Hlavními partnery akce jsou
1. SC Bohumín 98, město Bo-
humín, City cafe, DDM a K3
Bohumín. (oves)

Vzhledem k tomu, že se projekt »Atletika
dětem«, zahájený loni v září, osvědčil a prů-
běžně se do něj zapojilo více než 70 děvčat 
a chlapců ve věku od 5 do 11 let, rozjedeme
další ročník.

Některé děti sice v průběhu
roku docházku do atletiky ukončily, ostatní se
však začaly zúčastňovat různých závodů. Soutě-
žily i mimo město a mnohé z nich prokazovaly
výborné výsledky. Už po několikaměsíční pří-
pravě dosáhly předních umístění.

Letošní náborové akce, na nichž máte mož-
nost přihlásit své děti, se na stadionu při ZŠ Čs.
armády uskuteční ve čtvrtky 8. a 15. září vždy od
16 hodin. Zde si děti vyzkouší svou šikovnost 

a rodiče si mohou vyzvednout
pro své dítě přihlášku. Trenéři
zájemce zároveň seznámí se

všemi podrobnostmi. Měsíční poplatek bude či-
nit 150 Kč. Přihlášky pro děvčata a chlapce ve
věku od 5 do 14 let je také možno vyzvedávat od
25. srpna v úterky a čtvrtky přímo na stadionu
od trenérů po 16.30 hodině. (zves)

»Atletika dětem« bude pokračovat

n á b o r

k r á t c e

Tenisové čtyřhry
O víkendu 10. a 11. září se na

tenisových kurtech ve Starém
Bohumíně uskuteční 14. roč-
ník Starobohumínských čtyř-
her - Memoriál Jana Kudlíka.
Akce začíná losováním v sobo-
tu v 8.30 hodin. Bližší infor-
mace 731 106 329. (red)

S pohybem každý den
Ministerstvo zdravotnictví

vyhlásilo soutěž »S pohybem
každý den«. Cílem je zvýšení
povědomí o zdravém životním
stylu a snížení zdravotních ri-
zik, vyplývajících z nedostatku
pohybu. Sedavý způsob života
ve spojení s přejídáním vedou
k obezitě. Nejlepší prevencí je
pravidelná tělesná aktivita 
a vyvážený jídelníček. Přihláš-
ky a informace o soutěži, která
probíhá do 15. října, naleznete
na stránkách www.szu.cz. (red)

Odstávka bazénu
V neděli 4. září v 18 hodin se

na deset dnů zavřou brány 
aquacentra. Do 4.9. ještě mů-
žete využít akce »Tři hodiny za
cenu jedné«, která se vztahuje
na všední dny (o sobotách, ne-
dělích a svátcích se platí běžné
vstupné). Odstávka potrvá do
13. září. Bazén čeká každoroč-
ní kompletní údržba. Během
odstávky budou vyměněna 
opotřebovaná čerpadla, výmě-
níky tepla a v plánu je i rekon-
strukce sprch. Celý bazén pro-
jde komplexní očistou. Ná-
vštěvníky přivítá znovu 14. září,
kdy také začne platit »zimní«
provozní doba. Její rozpis na-
jdete na straně 19. (red)
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Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

písek ● struska ● štěrk
uhlí ● koks ● dřevo
okrasné kamenivo

TWARDZIK Lumír
➧ klempířské práce
➧ pokrývačské práce
➧ nátěry plechových střech
➧ opravy plochých střech

Široký sortiment střešních
krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. 
Důchodcům práce se slevou!

✆✆ 596 544 588, 606 205 469
Tel.: 737 186 023

AUTODOPRAVA 
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Mercedes − 15 tun

Avie − 4 tuny

Jste zaměstnanec, živnostník, důchodce? 
Pobíráte rentu, či jste na mateřské dovolené?

KOLIK POTŘEBUJETE?
Volejte či zašlete sms ve tvaru »UVER OKO INFO« na 777 479 083. 

Cena sms dle tarifu vašeho operátora.
Hledáme spolupracovníky na pozici úvěrových poradců.
www.sol idni -uver.cz

P Ů J Č K Y  I H N E D ,  
okamžitě, volat můžete

i o svátcích. 
Tel.: 733 599 477.

REALITY
● Prodám byt 1+1 v os.

vlastnictví v Bohumíně v cihl.
zástavbě. ✆ 604 941 788.

● Prodám dr. 2+1, ihned do
os. vl., po rekon., nízká zástav-
ba, nízký nájem, 590.000 Kč.
✆ 732 858 681.

● Prodám dr. 3+1 v Neru-
dově ul., volný ihned. ✆ 606
710 464.

● Prodám dr. byt 3+1, Sv.
Čecha, Bohumín. Zvětš. zdě-
né jádro na vlastní náklady,
roh. vana, sprch. kout, nové
bezp. vstup. dveře, pl. podlahy,
nové omítky, pl. okna, elektřina.
Dům zateplen, lodžie. Cena
700.000 Kč. ✆ 739 345 101,
katerina.kubas@re-max.cz.

● Prodám nebo vyměním
dr. byt 3+1 s balkonem. Níz-
ká zástavba. ✆ 732 752 821.

● Prodám garáž, 31 m2, 100
m od Kauflandu, el. 220V,
rampa, ihned volná. Cena do-
hodou. ✆ 602 504 838.

● Prodám zavedený ob-
chod ve věžovém domě v Bo-
humíně se zbožím; včetně vy-
bavení, volný po dohodě. ✆
777 862 442.

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+KK v Bohumíně v
ul. P. Cingra, možno využít i
jako kancelář, je to novostav-
ba. ✆ 733 323 192.

● Pronajmu byt 1+1 ve St.
Bohumíně. ✆ 736 681 830.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Pronajmu byt 2+1 po re-
konstrukci ve St. Bohumíně.
Pro 1-2 osoby. ✆ 603 750 560.

● Pronajmu garáž. ✆ 731
216 244.

● Pronajmu garáž. ✆ 604
515 750.

● Pronajmu nebytové pro-
story po rekonstrukci ve St.
Bohumíně. ✆ 603 750 560.

● TRAFIKÁVA - pronajmu
zaběhnutou trafiku s termi-
nálem Sazky. ✆ 603 750 560.

● Bytové družstvo v Orlové
nabízí k pronájmu nebytový
prostor čp. 1326 Orlová 4 
o vel. 115 m2, volný od 1.10.
2011. ✆ 596 540 114, 604 201
367, paní Michálková.

● Bytové družstvo v Orlové
nabízí k pronájmu nebytový
prostor čp. 1325 Orlová 4 
o vel. 26 m2, volný od 1.11.
2011. ✆ 596 540 114, 604 201
367, paní Michálková.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, nejlépe v nízké zástavbě.
✆ 736 708 771.

● Koupím jakýkoliv byt,
pozemek v Boh., Rychvaldě.
Případný dluh uhradím. Po
dohodě možnost ponechání ve
vašem bytě v podnájemním
vztahu. Seriózně. ✆ 736 228
883.

● Vyměním byt 2+1 II. kat.
v Mládežnické ul. za 2+1 I.
kat. ✆ 739 386 010.

RŮZNÉ
● Tiskněte kvalitně a levně -

nabízíme spotřební materiál do
vaší tiskárny: www. cerna-
tecka.cz

● Prodám myčku Zanussi
DW 683. Cena dohodou. ✆
605 521 531

● Potřebujete přivýdělek ne-
bo hledáte změnu? Te� máte
příležitost. Stačí vám připojení
k internetu a telefon a můžete
pracovat v pohodlí svého do-
mova, s volnou pracovní dobou
a bez šéfa. ✆ 739 237 505.

● Jsem Vaše osobní mak-
léřka pro oblast Bohumín 
a Rychvald. Kateřina Kubas,
ul. Souběžná, Rychvald, 
✆ 739 345 101. Prodám Váš
dům, byt, pozemek v této ob-
lasti nebo Vám pomohu nalézt
vhodné bydlení dle Vašich
představ. Konzultace zdar-
ma. Volejte kdykoliv.

● Nejlevnější povinné ru-
čení v ČR a ještě mnohem ví-
ce Vám nabízí naše makléřská
společnost, zastupujeme - Al-
lianz, AXA, ČP, ČPP, ČSOB,
Generali, Koop. Kontakt: Bo-
humín, ✆ 608 883 515 - p.
Žák - www.zakradovan.wz.cz -
NONSTOP.

● Prodám dvoukilové pro-
pan. lahve, dvoukol. vozík,
malou cirkulárku s hoblovkou,
voliéru venkovní, jednu volié-
ru domácí, benzinovou mot.
pilu, invalid. vozík po GO. 
✆ 604 862 226 po 16 hod.

● Prodám 2 dětská kola. 
✆ 731 216 244.

SLUŽBY
● Jednočlenná živá hudba

na svatby, narozeniny, večírky.
✆ 605 829 110, www.hudba-
bohumin.wz.cz.

Kupon pro řádkovou inzerci 
a informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na
www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské
noviny Oko.

OOKKOO

p o z v á n k a

Sraz veteránů
Spolek Václavka pořádá 

v neděli 18. září v Orlové sraz
auto a moto veteránů, spojený
se spanilou jízdou. Sraz a pre-
zentace účastníků proběhne
od 9 do 10 hodin na náměstí v
Orlové-Městě. V 10.30 hodin
stroje vyrazí na spanilou jízdu,
která povede přes Výhodu,
Masarykovu třídu, Slezskou u-
lici a přes Petřvald a Rychvald
zpět do Orlové. Majitelé vete-
ránů mohou svou účast nahlá-
sit e-mailem spolek.vaclavka@
centrum.cz nebo telefonicky
✆ 604 675 571. (red)

NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
V ČR A JEŠTĚ MNOHEM VÍCE

Vám nabízí naše makléřská společnost. Zastupujeme:
Allianz, AXA, ČP, ČPP, ČSOB, Generali, Koop. 

Kontakt : Bohumín � 608 883 515 - p. Žák
www.zakradovan.wz.cz N O N S T O P

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

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, celý
rok. Super kvalita i cena. 
✆ 737 856 868.
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Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

20. srpna jsme 

vzpomněli smutné 

5. výročí úmrtí 

našeho manžela, otce

a dědečka 

pana Emila
BINDERA
z Bohumína.

S láskou stále vzpomíná manželka Soňa,

syn Jiří a Martin s rodinou.

Vzpomínka - to je obruč,
která nedovolí srdci, aby
puklo. Slzy, jež polykáme,
jsou mnohem trpčí než,

které proléváme.
8. srpna jsme 

vzpomněli 36. nedožité

narozeniny našeho

milovaného manžela,

tatínka, bratra, syna 

a zetě 

pana Dalibora ROŠKA,
který nás opustil po tragické nehodě.

Děkujeme všem, kteří vzpomněli.

Odešla... Jediná na světě,
jež nikdy nezradí. Na ni
nám zůstane nejhezčí
vzpomínka. Ta bytost 

nejdražší, to byla maminka.

30. srpna vzpomene-

me 10. smutné výročí

úmrtí 

paní Boženy JENDŘIŠČÍKOVÉ.

�
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Rodina.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou.

4. září vzpomeneme 

6. 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.

Díky za to, 
čím jsi pro nás byl, 

za každý den, 
jenž jsi pro nás žil.

16. srpna 

jsme vzpomněli 

9. smutné výročí 

úmrtí 

pana Libora ŠAMÁRKA.

�
Vzpomíná celá rodina.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

31. srpna 

vzpomeneme 10.

smutné výročí úmrtí 

pana Václava
VARKOČKA

z Vrbice.

�
A 30. března jsme vzpomněli 

jeho nedožitých 80 let.

Vzpomíná celá rodina.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

5. září by se dožil 

86 let náš milovaný 

otec 

pan Michal
KAROLI.

�
S úctou vzpomínají manželka Anna 

s rodinou.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

18. srpna 

jsme si připomněli 

nedožité 

75. narozeniny 

paní Justiny
FRANCÚZOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomínají manžel, 

děti a vnoučata s rodinami.

Řekneš si: Nezbylo nic,
než vzpomínky... 

a zapla� Pán Bůh za ně!
Jsou z mozaiky kamínky 
v mém srdci vytepané.

8. srpna jsme 
vzpomněli 10. výročí 
úmrtí milovaného
manžela, tatínka, 
dědečka a bratra 

pana Andělina KVASNICI.
S láskou a úctou vzpomíná manželka 
Stáňa s rodinou. Kdo jste ho znali, 

vzpomeňte s námi.

Čas, ten jako voda utek, 
jenom trošku zmírnil smutek.

Prázdno, které tady je, 
žádný čas už nesmyje.

6.8. jsme vzpomněli 
nedožité 26. narozeniny,
které by s námi společně
oslavil náš milovaný syn,

bratr, vnuk, synovec,
přítel a kamarád 

Honzík PIETER
z Bohumína-Záblatí.

Nikdy, nikdo a nic nám nenahradí tebe,
Honzíku. V našich srdcích zůstane navždy

tvé místo. S láskou vzpomíná rodina, 
přátelé a kamarádi.

Osud nám nevrátí, 
co kdysi vzal, vrací jen
vzpomínky, bolest a žal.
1. září vzpomeneme 

5. smutné výročí 

úmrtí 

paní Marie
KROUTILOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomínají manžel 

Jaroslav, synové Aleš a Vladimír 

a sestra Anička s rodinami.

Čas plyne a nevrací,
co osud vzal. 

Ale v našich srdcích
vzpomínka zůstává dál.
1. září vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

milované tchyně 

a sestry 

paní Alžběty HONKYŠOVÉ
z Bohumína.

�
S láskou Táňa a rodina.

�
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Vzpomínky - úmrtí
V neznámý svět jsi šla

spát, plakal každý, 
kdo tě měl rád.

8. září by se dožila

krásného jubilea 80 let

paní Regina
KLICHOVÁ. 

Dělily tě od něj pouhé čtyři měsíce. 
Moc nám chybíš, maminko.

Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Dcera Eva, synové Jan a Miroslav 

s rodinami a druh Emil.

Věk není to, 
v čem poznává se

stáří, 
když oči věčným

mládím září, 
a když se srdce
umí pousmát, 

tak ten věk 
není vůbec znát.

Každoročně 

1. září usedají žáci do školních lavic.

Letos se však v tento den navíc dožívá

významného životního jubilea, 

věku 41 let, donedávna 

sedmadvacetiletý významný 

bohumínský podnikatel a Don Juan 

pan Milan ČAHOJ,

kterému si touto cestou dovolují 

popřát pevné zdraví, štěstí v lásce 

i v kartách, neustávající zájem Lolitek

a mnoho osobních i pracovních úspě-

chů kamarádi a spolužáci z Dakolu.

Nejsi starý, nejsi starý, nejsi starý, 
nejsi starý, nejsi starý, nejsi starý, 
nejsi starý, nejsi starý, nejsi starý.

Čti si to pořád dokola 

a možná tomu uvěříš!

Blahopřání - jubilea
13. srpna 

se dožila 84 let 

naše maminka, 

babička a prababička

paní Věra
WOJNAROVÁ.

Hodně zdraví, 

spokojenosti a radosti jí přejí 

dcera Věra s manželem, 

rodina Vojnarova, Korubova, 

Šebestova a Sládkova.

16. srpna oslavila

své krásné 

85. narozeniny 

paní Tamara
HURACZOVÁ.

�
Děkujeme za lásku a obětavost 

pro nás všechny. Hodně zdraví, 

životního elánu a lásky do dalších let

přeje milující rodina.

Nikdy nelituji té chvíle, 
kdy jsme se potkali.

19. srpna oslavili 

neuvěřitelných 50 let 

společného života 

manželé Marie a Werner
PLACZKOVI.

�
Do dalších let přejeme pevné zdraví,

hodně štěstí, lásky a porozumění,

spoustu krásných společně strávených

chvil, radost z vnoučat. 

To vše přejí syn Roman 

a dcera Hanka se svými rodinami.

Jak ten čas letí, své ANO jste si řekli 
před 50 lety! 

Našli jste jeden druhého 
a pocítili štěstí, které přichází, 
když dva životy spojí láska. 

2. září oslaví 

manželé Marie a František
WODEČTÍ 

životní jubileum 50 let 

společného života.

Hodně štěstí a zdraví do dalších let

přejí syn Petr a dcera Marcela 

s rodinami.

Skřečoňská rodačka
slaví 100. narozeniny

Kulatiny
jaksepatří.
31. srpna 
oslaví vý-
znamné ži-
votní jubile-
um 100 let
paní Marie
Opicová.
Narodila se
ve Skřečoni

a prožila tady celé jedno století.

Paní Opicová byla prakticky celý ži-
vot v domácnosti a jak bývalo zvykem,
starala se o hospodářství. Věnovala se
chovu zvířat, pečovala o políčko. Prá-
ce na zahradě ji naplňovala. Její vel-
kou vášní byly také knihy. Ve chvílích
volna si velmi ráda četla a vydrželo jí
to do pozdního věku. Ještě před dvě-
ma lety sedávala s knížkou v ruce 
u lampičky a se zaujetím hltala strán-
ku za stránkou. Dnes už jí však oči tak
neslouží.

Skřečoňská oslavenkyně nikdy ne-
kouřila a ani štamprličky jí nic neříka-
ly. Zato v jídle se rozhodně ničeho ne-
odříkala. Dodnes miluje sladké, a� už
to jsou buchty, koláče, nebo krupico-
vá kaše. Nepohrdne ale ani smaženým
řízkem a po jídle je samozřejmostí ka-
fíčko. 

K významnému jubileu paní Opico-
vé nemohou popřát její dva synové,
kteří už nejsou mezi námi. Pogratulo-
vat však přijdou tři vnuci, šest pra-
vnuků a čtyři prapravnuci. S přáním
všeho nejlepšího, pevného zdraví a ži-
votního elánu se připojuje Městský 
úřad Bohumín a redakce Oka. (red)
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Pomůcka: Abov, akov, Biot, Erat, Gota, Lo, Amado.
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Jan Šula
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Pevnost

▲
▲

Diabetes se nevyhýbá ani zdravotníkům

Pro každého diabetika je důležité dodržovat 
určitý režim. Někdy však náročnost povolání ne-
dovoluje najít si patřičný čas na »svačinu«. Pravi-
delný příjem stravy a rovněž občasné kontroly gly-
kemií dokáží předejít komplikacím. Proto je důle-
žité i v pracovní době věnovat chvíli sám sobě.

Příběh sestry diabetičky
Můj nástup na ranní směnu začíná kontrolou

glykemie. Podle toho si přizpůsobím svůj režim.
Pokud je nízká, nepohrdnu malou svačinou,
protože vím, že budu v poklusu a základní dávka
inzulinové pumpy je stále funkční. Pokud je
však hodnota extrémně nízká, pumpu vždy vy-
pnu a kromě svačiny užiji i cukry, které se rychle
vstřebávají (rozinky, kousek čokolády). Do pat-
nácti minut se hladina cukru dostane do normá-
lu, a proto pumpu opět zapnu, aby se naopak
příliš nezvýšila. Glykemii si kontroluji i během
směny, někdy i v kratších časových intervalech.

Mezi další, pro mě samozřejmé věci, patří kon-
trola inzulinu v zásobníku pumpy. Podle velikosti
vydrží minimálně tři až čtyři dny. Dnešní pumpy
jsou natolik inteligentní, že dokáží upozornit na
jakoukoliv chybu. Nízkou kapacitu baterie, nedo-
statek inzulinu v zásobníku, až po neprůchodnost

kanyly. Ty modernější i na extrémní hodnoty gly-
kemií. Samotnou pumpu mám vždy při sobě. Je
to malá krabička, která se dá připnout na oděv,
případně speciálním páskem na stehno.

Co se týče jídla, čas si vždy najdu, ale striktně
se úplnou pravidelností neřídím. To asi nedoká-
že ani zdravý člověk. Jen my, diabetici, musíme
každé jídlo pokrýt nárazovou dávkou inzulinu.
Režimová opatření se týkají i práce na směny. 
V nočním provozu je sestra s diabetem velmi o-
mezena, ale v dvousměnném je schopna praco-
vat zodpovědně a svědomitě, pokud stejně zod-
povědně přistupuje sama k sobě. Měla by mít
své onemocnění »pod kontrolou«.

Pacienti s cukrovkou se běžně vyskytují na
všech typech oddělení. Sestra, která trpí stej-
ným onemocněním, pro ně může být přínosná
díky vlastním zkušenostem, může je naučit a vy-
světlit způsoby aplikace inzulinu, zacházení s in-
zulínovými pery. Poskytnout informace o dietě,
způsobu životosprávy, dostatku pohybu a celko-
vé změně režimu. Z vlastní zkušenosti může po-
radit a také rozpoznat některé komplikace a včas
zasáhnout.

Martina KANIOVÁ, chirurgické oddělení 
Bohumínské městské nemocnice

Diabetes mellitus postihuje značnou část populace a setkáváme se s ním u všech vě-
kových a profesních skupin. Pracovník s cukrovkou by měl o svém onemocnění vždy
informovat nadřízeného a zejména kolegy na pracovišti, protože mohou v případě po-

tíží, jako je hypoglykemie, rychle pomoci a případně indisponovaného pracovníka zastoupit.

k r á t c e

Kurz polštiny 
v Dolní Lutyni

Základní škola s polským ja-
zykem vyučovacím v Dolní
Lutyni nabízí kvalitní jazykový
kurz polského jazyka. Výuka
bude probíhat od září a je za-
měřená na jazykové kurzy pro
začátečníky. Bližší informace
e-mail: lutynia@volny.cz, te-
lefon 552301327, 774706464.

(red)

Kočičí depozitum
potřebuje pomoc 

Kapacita kočičího depozita 
v Pudlově je v současné době
naplněna, a tak nemůže dalším
kočkám nabídnout nový do-
mov. »Útulek« se proto obrací
na dárce, kteří by mohli pomo-
ci jakýmkoliv finančním přís-
pěvkem, krmivem, stelivem,
pelíškem nebo adopcí. Zájemci
se mohou s depozitem a s mož-
ností pomoci a získání daňo-
vého zvýhodnění seznámit na
www.kockaapravo.cz. (koc)



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 26. srpna do 10. září

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

K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

■■  1.9. od 13 do16 hodin PRVNÍ DEN KLAUNÍ ŠKOLY.
První školní den plný zábavy. Veselí klauni, písničky,
tance, soutěže a spousta legrace. Nám. T. G. Masaryka,
vstup volný.

DIVADLO
■■ 11.9. v 10 hodin ŠPALÍČEK. Veselá hudební pohádka
se spoustou loutek, které děti naučí zpívat národní pís-
ně Mikoláše Alše. Z textů písniček je sestven příběh, kde
hlavní roli hraje kouzelný flašinet. Hraje: Divadlo Zlatý
klíč .Ostrava. Vstupné 50 Kč.

KURZY V KNIHOVNĚ K3

Výuka probíhá v přednáškové místnosti 
v 1. patře knihovny. Na všechny kurzy 

se můžete přihlásit v dospělém oddělení 
knihovny v její provozní době.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRO ROK 2011/2012:

JAZYKOVÉ KURZY
■■  Anglická konverzace pro maturanty (Od 27.9.)
■■  Anglická konverzace pro středně pokročilé (Od 27.9.)

PSYCHOLOGICKÉ KURZY
■■  Sociální psychologie (Od 21.11.)
■■  Psychologické hry a hlavolamy (Od 12 .10.)
■■  Outdoorový psychokurz v Jablunkově (Od 21.10.)

POČÍTAČOVÉ KURZY
■■  Základy počítačů pro začátečníky (Od 7.9.)
■■  MS Word 2010 (Od 8.9.)
■■  MS Excel 2010 (Od 29.9.)
■■  MS Powerpoint 2010 (Od 20.10.)
■■  Úprava videa a hudby (Od 5.11.)
■■  Úprava digitálních fotografií (Od 15.10.)

FOTOGRAFICKÉ KURZY
■■  Fotografický kurz (Od 19.9.)
■■  Fotoklub (Od 19.9.)

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

PRÁZDNINY NA POBOČKÁCH KNIHOVNY 
■■  26.8. od 13 do 17 hodin VYRÁBÍME PAPÍROVÉ
AKVÁRIUM. Prázdniny na pobočkách knihovny - Starý
Bohumín.
■■  29.8. od 13 do 17 hodin VYRÁBÍME OZDOBY NA
BATŮŽKY A KLÍČE. Prázdniny na pobočkách knihovny -
Záblatí.
■■  26.8. od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin HRADNÍ DUCH.
Závěr interaktivní hry pro děti Magický domeček. Kni-
hovna K3, oddělení pro děti.

■■  29. - 31.8. v 9 hodin PŘIPRAVUJEME SE DO ŠKOLY.
Vyrob si stojánky na sešity, na propisky, rozvrhy hodin
a další pomůcky do školy. Knihovna K3, oddělení pro
děti

■■  8.9. v 9.30 hodin SE SLŮNĚTEM V KNIHOVNĚ. Vyrá-
bíme s maminkami a jejich nejmenšími dětmi zvířátka 
z pohádek na špejlích. Knihovna K3, oddělení pro děti.

VÝSTAVY

■■  Do 31.8. ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA. Výstava absol-
ventských prací Fotokurzu K3 Bohumín. Foyer kina, dle
otevírací doby kina.

■■  Do 31.8. PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ. Výrobky dětí Ma-
lého prázdninového kolotoče. Galerie na chodbě kni-
hovny, dle otevírací doby studovny.

■■  29.8. - 30.9. ŠKORPION S KERAMIIKOU. Dva zájmo-
vé kroužky DDM Bohumín - keramický a Škorpion -
představí svá výtvarná díla. Galerie na chodbě knihovny
K3, dle otevírací doby studovny.

■■  29.8. - 30.9. MAGICKÝ DOMEČEK. Výstava děl, která
vyrobily děti na prázdninové akci Magický domeček.
Galerie na chodbě knihovny K3, dle otevírací doby stu-
dovny.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■■  28.8. ve 14 hodin Z DIVOKÉHO ZÁPADU DO ŠKOLY.
Velká závěrečná show Prázdninového kolotoče. Vystou-
pí Maxim Turbulenc. Ukázky ovládání bičů, koltů, nožů
a country tanců, soutěže. Děti si mohou body získané
na Prázdninovém kolotoči vyměnit za »dolary« a nakou-
pit si odměny v Saloonu. Letní kino, 30 Kč, děti s plat-
ným »Průkazem kolotočáře« vstup zdarma.

KINO K3 BOHUMÍN

* Letní kino - za deště se hraje v budově kina.
■■  25.8. ve 20.30 hodin PROTEKTOR. Film ČR 2009, 98
minut, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■■  26.8.* ve 20.30 hodin PRINC A PRUĎAS. Film USA
2011, 102 minut, titulky, přístupný od 15 let, 80 Kč
■■  27.8.* ve 20.30 hodin a 28.8. v 19 hodin PAN
POPPER A JEHO TUČŇÁCI. Film USA 2011, 95 minut,
dabing, přístupný, 80 Kč.
■■  1. a 2.9. v 19 hodin ŽENY SOBĚ. Film USA, 2011, 125
minut, titulky, přístupný od 15 let, 65 Kč.

■■  3.9. a 4.9 v 19 hodin TRANSFORMERS 3. Sci-fi film
USA, 154 minut, premiéra. Přístupný, titulky, 70 Kč.

■■  4.9. v 10 hodin MEDVÍDEK PÚ (pro děti). Animovaná
rodinná komedie USA, 69 minut, 60 Kč.

■■ 8.9. a 9.9. v 19 hodin CIGÁN. Film Slovensko / Česko,
107 min., premiéra. přístupný od 12 let, 65 Kč.

■■  10.9. a 11.9. v 19 hodin STROM ŽIVOTA . Film USA,
138 min., premiéra. Přístupný, titulky, 75 Kč.

OSTATNÍ KULTURA

■■ 10.10. v 18 hodin SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL, Evangelický kostel - Bohumín. Koncert 
v rámci 8. ročníku SHF: Roman Patočka - housle, Jakub
Fišer - viola, Jiří Bárta - violoncello.

■■ 11.9. v 10 hodin POUŤ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Tra-
diční pouť s kolotoči, střelnicí a cukrovou vatou. Ná-
městí Svobody, Starý Bohumín.

SPORT

■■  Soboty, neděle a svátky v 9 hodin a ve 14 hodin
PŮJČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 
100 Kč/ dopravné 1 lodě, ✆ 731 130 686.
FOTBAL - travnaté hřiště za parkem (není-li uvedeno jinak).
■■  27.8. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN B - VIKTORIE
BOHUMÍN. Mladší žáci okresní přebor.

■■  27.8. v 11 hodin FK BOHUMÍN - TJ PETŘVALD NA
MORAVĚ. Dorost Krajská soutěž   

■■  28.8. v 17 hodin FK BOHUMÍN - TJ JISKRA
RÝMAŘOV. Muži A Krajský přebor.

■■  3.9. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN A - FK BOHUMÍN B.
Mladší žáci okresní přebor.

■■  3.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - TJ PETŘVALD. Mu-
ži B okresní přebor.

TENIS
■■  10. a 11. září v 8.30 hodin MEMORIÁL JANA
KUDLÍKA.14. ročník Starobohumínských čtyřher, teni-
sové kurty ve Starém Bohumíně.

FLORBAL
■■  2.9. ve 14 hodin CITY CAFE OPEN. Turnaj přípravek a
žáků s doprovodným programem na tř. Dr. E. Beneše.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA DO 4.9.:
pondělí až čtvrtek: 6 - 21 hodin
pátek: 10 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin

Do 4.9. akce TŘI HODINY ZA CENU JEDNÉ. (Akce platí
na všední dny, o sobotách, nedělích a svátcích se platí
běžné vstupné)
Od 4. do 13.9. bude AQUACENTRUM KVŮLI ÚDRŽBĚ
UZAVŘENO. 
■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA OD 14.9.:

pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin

ZIMNÍ STADION

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

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
23.4. - 11.9. denně od 6 do 22 hodin: badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal.

Objednávky ✆ 777 707 783.
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Intenzivní zpracovávání publikace
trvalo necelé dva roky, řadu let předtím
ale tamní obyvatelé sbírali a hledali do-
bové materiály. »Oslovili jsme nejstarší ži-
jící pamětníky, pátrali v archivech, konzulto-
vali s odborníky na historii,« říká František
Mlynkec ze Sboru dobrovolných hasičů 
v Kopytově. K zajímavým materiálům
patří dobové mapy, historické záznamy 
o povodních, nebo popis náročné obnovy
osady po 2. světové válce. Tehdy byl Kopy-
tov prakticky zcela zničen a jeho obnově
pomohlo kmotrovství středočeské Čáslavi. 

Další novou publikací je turistický polsko-
český průvodce »Setkání na hranici«. Mapu-
je historii i současnost Bohumína a přede-
vším polského »okresu« Gorzyce, pod který
spadá dvanáct příhraničních obcí. Průvodce
obsahuje fotografie, mapy, tipy na výlety, ne-
chybí zde ani značení cyklotras. Knížku, která
má 166 stran, vydala polská strana v rámci projek-
tu podpořeného evropskou dotací. Bohumín je
pouze formálním partnerem vydání. (luk)

K letošnímu 531. výročí první písemné zmínky o osadě Kopytov vychází sborník,
který obsahuje historická fakta i zajímavosti. Publikaci vydali místní dobrovolní hasiči 
s finančním přispěním města. Autory knížky jsou František 
Mlynkec a Táňa Kaizarová.

Vyšel nový sborník k výročí Kopytova a turistický průvodce

Starobohumínští piknikovali přímo na náměstí

Lidé si přinesli stoly, židle,
malé zahradní grily a užívali si
pohodu sobotního dne. »Je ob-
divuhodné, že se lidé i v dnešní
době dokážou dobře bavit sa-
mi,«prohlásil předseda občan-
ského sdružení Jan F. Teister.

»Navíc tyto netradiční společen-
ské akce, odehrávající se od roku
2006 pod širým nebem, obyvatelé
Starého Bohumína sami organi-
zují a  financují,« dodal Teister.

Na improvizovaném pódiu
vystoupilo několik hudebních

skupin, pro děti uvedli herci
z divadla Silesia premiéru své
pohádky, proběhla módní
přehlídka a po setmění
pak vystoupili plivači
ohně. Samozřejmě
nechyběla bohatá
tombola nebo zají-
mavá dražba pikni-
kových dortů. Závěr
obstaral ohňostroj. »I přes
počáteční nepříznivé počasí to by-
lo úžasné. Kdo se může pochlubit

tím, že se sousedy celé odpoledne
piknikuje uprostřed náměstí?«
řekla účastnice akce Angelika
Fajová. 

Členové a četní příznivci OS
Přátel bohumínské historie 
uspořádali netradiční akci už
popáté. V předchozích letech
věnovali vzpomínku první do-
chované písemné zmínce, koň-
ské tramvajové dopravě, místní-
mu koupališti a dožínkám. (jft)

Piknikem přímo na náměstí žil 13. srpna Starý Bohumín.
Tamní obyvatelé se lidovou veselicí vrátili do prvorepubliko-
vého období, kdy byly výlety za pikniky oblíbenou tradicí.
Akci uspořádalo občanské sdružení Přátel bohumínské histo-
rie ve spolupráci s četnými příznivci.

Při různých soutěžích se spolu s dětmi vyřádili i dospělí. Mnozí si přišli na své ještě při losování bohaté tomboly. 

Grilování dobrot přímo uprostřed
náměstí. Kde jinde než ve Starém
Bohumíně člověk něco takového
zažije? Foto: Vilém Žák


