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vychází 8. září

čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXI / 2011 ● cena 7 Kč

ZŠ Čs. armády (52 ), ZŠ Bezručova (20), 

ZŠ Masarykova (47),ZŠ Pudlov (11),

ZŠ Beneše (24), ZŠ Záblatí (4),

ZŠ Starý Bohumín (7), ZŠ Skřečoň (38).

Jirka Semančík,

jeden z 203 bohumínských prvňáčků

Všem žákům, studentům 
a učitelům přejeme, aby pro
ně právě začínající školní rok
2011/2012 byl rokem plným
úspěchů a radosti. Rodičům

přejeme hlavně hodně trpěli-
vosti a velkou dávku shovíva-
vosti, nebo� život nejsou jen
dobré známky a tvrdé lokty.
Tou nejvyšší hodnotou, kterou

Organizace školního
roku 2011/12: 
● Podzimní prázdniny:

26. a 27. října 2011

● Vánoční prázdniny: 
od 23. prosince 2011

do 2. ledna 2012 
(vyučování začne 3.ledna)

● Ukončení 1. pololetí: 
31. ledna 2012  

● Pololetní prázdniny: 
3. února 2012

● Jarní prázdniny: 
od 6. do 12. února 2012

● Velikonoční prázdniny: 
5. a 6. dubna 2012

● Ukončení 2. pololetí: 
29. června 2012

● Letní prázdniny: 
od 30. června do 2. září 2012

(red)

můžeme svým dětem dát, je
š�astné dětství. 

Pavla SKOKANOVÁ,
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

ZÁKLADNÍ ŠKOLY Počet dětí Prvňáčků

ZŠ Beneše                     292 24

ZŠ Bezručova         77 20

ZŠ Čs. armády   408 52

ZŠ Masarykova 484 47

ZŠ Pudlov 105 11

ZŠ Pudlov přípravná třída 10 10

ZŠ Skřečoň                      235 38

ZŠ Starý Bohumín 24 7

ZŠ Záblatí 24 4

Celkem 1659 203

MATEŘSKÉ ŠKOLY Počet dětí 

MŠ Rafinérský lesík 75

MŠ Nerudova 69

MŠ FIT školka 100

MŠ Čáslavská 50

MŠ Starobohumínská 40

MŠ Na Pískách 45

MŠ Smetanova 70

MŠ Skřečoň 70

SMŠ Bambino 45

SMŠ Tovární 75

Celkem 639

Jak jsme na tom v Bohumíně se školáky

školní kapitoluZačínáme psát novou školní kapitolu 
V letošním školním roce 

nastoupilo do osmi bo-
humínských základních škol
1659 žáků, což je o 40 méně
než loni. Nárůst zazname-
nala pouze škola ve Skře-
čoni, kde přibylo 14 
dětí. Povinnou školní
docházku zahájilo 203
prvňáčků. Vznikla
třída velmi ma-
lých dětí při 
MŠ Nerudově
a v deseti
mateřských
školách byl
umístěn
rekordní
počet
639
dětí.
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Veřejné dopravě říká ano, ale ekologické
Rodák z Plzeňska začal po vysoko-

školských studiích pracovat v Praze. 
Záhy ale Josef Plášil (64) přesídlil do ro-
diště své ženy, do Bohumína, kde našel
uplatnění v ŽDB. Zprvu jako vedoucí
teplárny, posléze působil šestadvacet let
ve funkci ředitele závodu Energetika.
Od roku 1998 do současnosti je členem
městského zastupitelstva a rady. Osm
let byl také místostarostou Bohumína.

Profesní život jste zasvětil energetice a vcelku
logicky jste této oblasti zůstal věrný i při práci
pro město, například při projektu centrálního
zásobování teplem (CZT). V jaké fázi se nyní
nachází?

Všechny plánované městské objekty 
v centru a nejbližším okolí už jsou na CZT
napojeny. Právě v těchto dnech, s měsíč-
ním předstihem, skončila druhá etapa. Na
zimní sezonu jsme připraveni, a kdyby te�
udeřily mrazy, můžeme začít topit.

Jak to vypadá s kapacitou teplovodu, zvládl
by připojení i dalších domů?

S přehledem, nyní je vytížen asi z polo-
viny. Proto uvažujeme i o třetí etapě, 
i když je to zatím jen pracovní název.
V centru je totiž ještě pár městských do-
mů, kde lidé dosud topí plynovými »ga-

matkami«. Například ve Vrchlického uli-
ci. V plánu je rekonstrukce těchto domů,
zavedení ústředního topení a pochopitel-
ně jeho napojení na CZT. 

A co rodinné domy? Někteří domkaři už 
projevili zájem.

Ani tuto možnost nevylučujeme. Ověři-
li jsme si, že třeba v Trutnově, kde mají
rovněž CZT z místní elektrárny, to tak
funguje. Pídili jsme se proto po vhodném
dotačním titulu na přípojky k rodinným
domům, ale k našemu překvapení takový
neexistuje. Nic ale není ztraceno. Budeme 
v tomto směru podnikat další kroky. 

S teplovodem úzce souvisí ekologie, což je také
vaše parketa. 

Mým koníčkem je ekologická veřejná
doprava. Rád bych v Bohumíně jednou vi-
děl malé autobusy na zemní plyn. Už jsme
oslovili velké zaměstnavatele, abychom
zjistili, jak a kam se jejich pracovníci pře-
mis�ují. Ale příprava takové akce nebude
jednoduchá. MHD musí být levná a prak-
tická, aby se lidem vyplatilo nechat svá 
auta doma. 

Z předchozích řádků by čtenář stěží vydedu-
koval, že už jste dva roky v důchodu. Užíváte
si ho vůbec?

Rodina mě »donutila« koupit chalupu.
Místo na Opavsku jsem ale vybral já, kvů-
li kvalitě ovzduší. Je to 150 let stará země-
dělská usedlost, na které te� trávím své
chvíle volna.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Foto: Martin Válek

Z divokého západu rovnou do školy

b i l a n c e

Čtyři týdny se točil Prázdninový kolotoč akcí pro děti 
a mládež. Druhý ročník se zabydlel na Divokém západě. 
Kolotočáři hledali třeba zlato, poznávali přírodu a železnici,
hráli lacros, vydali se do hor, nebo vyráběli indiánské předměty.  

Do kolotoče se zapojilo 256
dětí. Jejich věkový průměr byl
10 let a větší polovinu tvořili
chlapci. 

V rámci Velkého kolotoče se
děti mohly zúčastnit třiadva-
ceti akcí. O jejich pestrost se
postaralo šestadvacet spolupo-

řádajících organizací. Malý ko-
lotoč nabídl dvacítku setkání 
s programem v městské kni-
hovně. Na každou akci přišlo 
v průměru čtyřicet dětí.

Po celou dobu se také soutě-
žilo a rozdávaly se body. Nej-
aktivnější byla dvanáctiletá
Petra Kadlecová s počtem 36
bodů. Celkem jich děti nasbí-
raly 1702. Body si malí koloto-
čáři mohli při závěrečné show
v letním kině vyměnit za 
bohumínské dolary a za ně
»nakoupit« v saloonu odměnu
dle svého přání.

Vítězové jednotlivých ka-
tegorií:

Hlavoun: 1. Petra Kadlecová
(12 let), 2. Karolina Szostoko-
vá (14 let), 3. Sandra Bugdolo-
vá (16 let).

Umělec: 1. Karolina Szosto-
ková, 2. Konstantina Tarnayová
(11 let), 3. Markéta Škutová
(14 let).

Sportovec: 1. Petra Kadleco-
vá, 2. Vladimír Janásek (10
let), 3. Konstantina Tarnayová.

Martina OLÁHOVÁ, 
sociální odbor

p o z v á n k a

Zasedání městského
zastupitelstva

V pondělí 12. září ve 13
hodin se ve velké zasedací sí-
ni radnice uskuteční zasedá-
ní zastupitelstva města. 

Na programu bude projekt
»Ozdravné pobyty dětí v roce
2012«, hospodaření města 
a příspěvkových organizací za
I. pololetí letošního roku, ná-
vrh první verze rozpočtu měs-
ta pro příští rok, vyhláška, kte-
rou se stanovují koeficienty pro
výpočet daně z nemovitostí,
Komunitní plán sociálních slu-
žeb města na období 2011 - 2014,
nebo záměr převodu Domova
Jistoty na město Bohumín.         

Zasedání je veřejné a vysílá
jej v přímém přenosu TIK. Pro-
gram jednání zastupitelů najde-
te na www.mesto-bohumin.cz,
sekce Radnice, rubrika Úřední
deska, nebo v městských vý-
věskách. (red) Foto: Pavel Čěmpěl
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Těžká techni-
ka se v samém
závěru prázdnin
zakousla do staré
přístavby objek-
tu, ve kterém sídlí
Domov Jistoty.
Demolice zahájila
rozsáhlou rekon-
strukci zařízení 
v Koperníkově ulici
za parkem, které po-
skytuje sociální služ-
by osobám s chronic-
kým duševním one-
mocněním. Rekon-
strukce potrvá rok.

K zemi padla přístavba
z 50. let, která dostala
statickou ránu při povodních 
v roce 1997. »Byla ve velmi
špatném technickém stavu a ná-
ročná oprava byla ekonomicky
nerentabilní,« vysvětila důvod
demolice ředitelka Domova
Jistoty Marie Neudertová 
a dodala, že děkuje obyvate-
lům domků v okolí za trpěli-
vost v průběhu demoličních 
i stavebních prací.

Zařízení Domova Jistoty
projde během roku razantní

Domov za parkem zeštíhlí a prokoukne

přestavbou a modernizací. 
Díky tomu se stane přijatel-
nějším pro klienty a nabídne
jim nový typ komunitního
bydlení s větším soukromím.
»Kapacita bude maximálně 22
klientů, před léty dosahovala až

▲ Staticky narušená část 
Domova Jistoty šla koncem
srpna k zemi. Demolice 
šedesát let staré přístavby je
prvním krokem celkové 
rekonstrukce objektu.

Foto: Pavel Čempěl

Pracovalo se na několika
frontách. Nejdelší úsek se 
opravoval ve Starém Bohumí-
ně, kde se nové živice dočkala
Slezská ulice před nemocnicí 
a navazující Ovocná ulice 
k vodojemu. 

Silničáři dali »do pucu« také
další část Sokolské ulice v Zá-
blatí ve směru k rozcestí a na-
konec se přesunuli ke kostelu
ve Skřečoni, kde položili asfalt
v ulici 1. máje až k hranici 
s Dolní Lutyní. 

Všechny práce se prováděly
za provozu bez uzavírek, jen 
v některých úsecích bylo nut-
né řídit dopravu kyvadlově.

(red)

Méně drncání a vyhýbání se výmolům. Silničáři se před 
začátkem nového školního roku pustili do oprav vozovek.
A nebylo to žádné »flekování děr«. Poctivě se frézoval starý
povrch, aby silnice mohly dostat nový asfaltový koberec.

V Ovocné ulici moto-
risté ocení nový asfalt.
▼ Frézování Slezské
ulice před nemocnicí.

čísla 60,« řekla Marie Neuder-
tová. Rekonstrukci hradí
Moravskoslezský kraj, který
zařízení zřizuje, s pomocí ev-
ropské dotace z Regionálního
operačního programu.

Lukáš KANIA

Foto: Jiří Blatoň

Silnice dostaly nový koberec

▼
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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 ho-
din.

I Byt 1+3, v ulici Nerudova
1157, číslo bytu 39, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,66 m2,
celková plocha bytu 70,04 m2.
Prohlídka 12.9. v 16.15 - 16.30
hodin a 13.9. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 14.9. v 16.15
hodin.

I Byt 0+1, v ulici Bezručova
1144, číslo bytu 61, katego-

rie I., v 11. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 28,13 m2,
celková plocha bytu 29,70 m2.
Prohlídka 12.9. v 16 - 16.15 ho-
din. Licitace se koná 14.9. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 48, ka-

tegorie I., 10. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 59,33
m2, celková plocha bytu 60,67
m2. Prohlídka 7.9. v 14.30 -
14.45 hodin a 8.9. v 8 - 8.15
hodin. Licitace se koná 14.9. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Svat. Če-
cha 1093, číslo bytu 58, ka-

tegorie I., 10. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 66,75
m2, celková plocha bytu 68,60
m2. Prohlídka 14.9. v 16.30 -

16.45 hodin a 15.9. v 9 - 9.15
hodin. Licitace se koná 19.9. 
v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nerudova
973, číslo bytu 48, katego-

rie I., 10. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 40,48 m2,
celková plocha bytu 42,38 m2.
Prohlídka 13.9. v 7.45 - 8 ho-
din a 14.9. v 16.45 - 17 hodin.
Licitace se koná 19.9. v 16.15
hodin.

I Byt 0+2, nám. T. G. Masa-
ryka 226, číslo bytu 15, ka-

tegorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 32,94 m2,
celková plocha bytu 32,94 m2.
Prohlídka 12.9. v 16.45 - 17
hodin a 13.9. v 9.45 - 10 ho-
din. Licitace se koná 19.9. 
v 16.30 hodin

I Byt 1+1, v ulici Trnková
304, číslo bytu 7, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-
ková plocha bytu 56,33 m2.
Prohlídka 15.9. v 10 - 10.15 
hodin. Opakovaná licitace se
koná 19.9. v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Žižkova
178, číslo bytu 7, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 33,20 m2, cel-
ková plocha bytu 33,70 m2.
Prohlídka 20.9. v 8 - 8.15 ho-
din a 21.9. v 15 - 15.15 hodin.
Licitace se koná 21.9. v 16 ho-
din.

I Byt 1+2, nám. T. G. Masa-
ryka 940, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 1. patro. Plocha pro

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, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na www.mesto-
bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město 
nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
výpočet nájemného 50,35 m2,
celková plocha bytu 51,75 m2.
Prohlídka 19.9. v 16.30 - 16.45
hodin a 20.9. v 9.45 - 10 ho-
din. Licitace se koná 21.9. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Husova
916, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 51,15 m2, cel-
ková plocha bytu 54,09 m2.
Prohlídka 19.9. v 16 - 16.15 
hodin a 20.9. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 26.9. v 16 ho-
din.

I Byt 1+3, v ulici Jateční
1154, číslo bytu 14, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha bytu 69,02 m2.
Prohlídka 20.9. v 11 - 11.15 ho-
din a 21.9. v 16.30 - 16.45 ho-
din. Licitace se koná 26.9. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 18, kate-

gorie I., 4. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,37 m2,
celková plocha bytu 60,71 m2.
Prohlídka 23.9. v 11 - 11.15 
hodin a 26.9. v 15.30 - 15.45
hodin. Licitace se koná 26.9. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Tovární
426, číslo bytu 55, katego-

rie I., 11. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 76,56 m2,
celková plocha bytu 78,98 m2.
Prohlídka 20.9. v 10 - 10.15
hodin a 21.9. v 16.15 - 16.30
hodin. Licitace se koná 26.9. 
v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na MěÚ Bohu-
mín, odbor majetkový, číslo
dveří B207 v 1. patře, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Školní autobus
opět v akci

Děti z Nové Vsi vozí ze ško-
ly domů od 2. září opět spe-
ciální autobus. Ze zastávky
za restaurací U Keconě ve
Skřečoni vyráží ve dvou 
intervalech, ve 13.10 a ve 14
hodin.

Město bude provoz autobu-
su stát od září do prosince 90
tisíc. Důvodem je vyšší bez-
pečnost dětí. V Nové Vsi totiž
nejsou chodníky a míří přes ni
kvůli výstavbě skřečoňského
mostu velké množství náklad-
ní dopravy. 

»Speciální linku platíme hned
od začátku školního roku. Ještě
není dobudován skřečoňský most
a neoficiálně se stále vynořují
zprávy o zastavení prací na při-
vaděči z nového mostu na dálnici.
Stavba naštěstí stále jede naplno.
Dokud však nebude zcela hotový
přivaděč, kamionová doprava
bude Novou Ves stále zatěžovat,«
uvedl vedoucí odboru dopravy
Pavel Vavrečka.

Město speciální autobuso-
vou linku platilo i v minulém
školním roce. Od ledna do
června za ni zaplatilo téměř
130 tisíc. V průměru ji využí-
valo patnáct dětí. (balu)

Přerušení dodávky
elektřiny

Ve dnech 13., 19., 20. a 21.
září od 7.30 do 14 hodin bude
přerušena dodávka elektřiny ve
Skřečoni a Nové Vsi. Odstávka
se týká ulice 1. máje za koste-
lem ve směru na Dolní Lutyni
a ulice Opletalovy v okolí res-
taurace U Haladů. (red)

Anonym hrozil bombou
První zářijový den zaměstnal policisty anonym, který hrozil vý-

buchem v peněžním ústavu v komplexu Centrum na hlavní třídě.
Na linku 158 oznámil, že bomba vybuchne ve 14 hodin a zavěsil.
Policisté spolu se strážníky a hasiči budovu a její okolí prohledali,
byl přivolán i pes vycvičený na vyhledáváni výbušnin. Během ope-
race byli evakuováni pracovníci bank i sousedních obchodů. Žád-
né podezřelé zařízení se naštěstí nenašlo a ve 14.15 hodin byla bu-
dova opět zpřístupněna veřejnosti. Autorovi výhružného telefo-
nátu hrozí nepodmíněný trest v délce šesti měsíců až tří let. (red)

k r á t c e

Přijďte do Skřečoně
na výstavu exotů

Český svaz chovatelů okras-
ného ptactva Bohumín-Skře-
čoň pořádá 17. a 18. září od 
8 do 18 hodin výstavu okras-
ného ptactva a barevných ka-
nárů v areálu PZKO ve Skře-
čoni. K vidění bude 160 barev-
ných a postavových kanárů,
90 papoušků, 30 výstavních
andulek a 50 drobných exotů.
Výstava je prodejní a návštěv-
níci se mohou těšit na domácí
zabijačku. (red)

Policie v Orlové
1. září zahájilo v Orlové pro-

voz nové obvodní oddělení
Policie ČR a služba kriminální
policie a vyšetřování. Sídlí ve
Slezské ulici 1370 v Orlové-
Porubě. (red)



Celková rekonstrukce Národního domu je připravena už tři roky.
Vyžádá si asi 80 milionů a zatím se nedaří sehnat vhodná dotace.
Kvůli pobertům zedníci zaslepili přístupové cesty ve dvorní části.
Objektu te� bude věnovat větší pozornost i městská policie. 

Nejprve přírodní živly, teď ziskuchtiví pobertové. 
Letošní rok se do análů Národního domu ve Starém Bo-
humíně zlatým písmem rozhodně nezapíše. V květnu
se vlivem podmáčení propadl strop nad hlavním scho-
dištěm, na konci srpna zaúřadovali v kulturní památce
zloději. Protiopatření na sebe nenechala dlouho čekat.

Malta, hromada cihel a zed-
níci v akci. Ne, to bohužel ne-
ní součástí dlouho plánované
rekonstrukce. V dané chvíli je
to jen rychlé a efektivní opat-
ření proti nezvaným návště-
vám Národního domu. Okna
a dveře v zadním traktu se mu-
sely zazdít, aby nepokoušely
další nenechavce. Jedni už do
objektu vnikli a odnesli si vyba-
vení, které mohli snadno zpe-
něžit. »V přízemí odcizili patnáct
radiátorů, v prvním patře umy-
vadla, baterie, kabeláž a další vě-

ci,« uvedla Jana Ho-
leszová z majetkové-
ho odboru. Předběž-
ným vyčíslením napáchali lap-
kové škodu za osm a půl tisíce.

Neznámí pachatelé zneužili
také toho, že je objekt v sou-
časné době prázdný. Prostory
v přízemí museli kvůli narušené
statice stropu opustit poslední
nájemci, asijští obchodníci. 
I havárie střechy se ale začne v
nejbližších týdnech řešit. V po-
lovině září proběhne výběrové
řízení na její komplexní opra-

vu
a v říjnu by měly práce začít.
Přestože to kvůli nestálému
počasí není nejideálnější čas
na rekonstrukci, oprava se
musí stihnout do zimy. Přívaly
sněhu v kombinaci s chatrnou
střechou by totiž mohly skon-
čit daleko větší újmou, ze kte-
ré by se Národní dům už ne-
musel vzpamatovat.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Zloděje zastaví cihly, déš� nová střecha

■ V uplynulém měsíci strážníci
předvedli na Obvodní odděle-
ní Policie ČR celkem sedm
hledaných osob. Byl mezi nimi
také muž, který letos na jaře
přepadl obsluhu herny v Bo-
humíně. Osudným se mu stal
videozáznam zachycující lou-
pež, který republikoví policisté
poskytli strážníkům. Ti během
pochůzky ve městě na pode-
zřelého narazili a bezpečně jej
podle videozáznamu poznali.

■ Strážníci odhalili dalších šest
tvůrců černých skládek, kteří
museli hromady smetí uklidit
a byly jim uloženy blokové 
pokuty.

■ V osmi případech hlídky do-
padly pachatele krádeží kovo-
vého materiálu. Nejčastějším
terčem útoků zlodějů kovů je
železnice a rozestavěná dál-
nice.

■ V Rychvaldě v Myslivecké 
ulici poblíž sběrny surovin
hlídka zadržela muže s vozí-
kem, který od čtyř objektů od-
cizil kovové rošty na čištění
bot a další kovový materiál.

■ Díky oznámení hlídka zadr-
žela pětici mužů, kteří v areálu
Štěrkoven autogenem rozpa-
lovali konstrukci váhy pro ná-
kladní vozidla. Rovněž tyto
výtečníky si převzala Policie
ČR.

Karel VACH, ředitel MP

Maják 
městské policie

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

s t a l o  s e

Na pomoc už bylo
pozdě

Dvě posádky záchranářů vy-

razily 27. srpna k Vrbickému

jezeru. Spadl tady muž (73) 

z windsurfingu a začal se topit.

Záchranáři však nemohli to-

noucímu pomoci, protože zmi-

zel pod hladinou a nepodařilo

se ho najít. Až po třech hodi-

nách muže objevili policejní

potápěči, bohužel už nejevil

známky života. (red)

Podle zákona o obcích zřizuje zastupitel-
stvo města povinně dva orgány - finanční 
výbor a kontrolní výbor, v jejichž čele je ze 
zákona člen zastupitelstva města. 

Po loňských komunálních volbách byli do kon-
trolního výboru zvoleni Dagmar Procházková,
Alena Schnörchová, Žaneta Plasuňová, Marta
Bočková, Jana Števanková, Marie Rothkögelo-
vá, Miloslav Mutina, Lucie Kublová, Stanislav
Musil, Josef Plášil a David Maryška, který byl
zvolen jeho předsedou.

Posláním kontrolního výboru je kontrolovat
plnění usnesení zastupitelstva města a rady
města, dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti; plní i další kontrolní úkoly, jimiž jej
pověřilo zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo

města schválilo řadu úkolů pro kontrolní výbor,
tyto jsou průběžně kontrolovány jednotlivými
členy. S výsledky kontrol je zastupitelstvo města
informováno na svých zasedáních.

Kontrolní výbor přijímá samozřejmě i kon-
trolní podněty od svých členů, občanů či firem,
pokud spadají podle zákona do kompetence
kontrolního výboru. Kdokoliv se proto může
obrátit na kteréhokoliv člena výboru s dotazem,
stížností či jiným podnětem, může též kontakto-
vat tajemníka kontrolního výboru Dagmar Pro-
cházkovou na korespondenční adrese městského
úřadu, e-mailem prochazkova.dagmar@mubo.cz
nebo telefonicky na čísle 596 092 161. Můžeme
každého ujistit, že žádný podnět nezůstane bez
prověření kontrolním výborem. 

David MARYŠKA, předseda kontrolního výboru

Představujeme kontrolní výbor zastupitelstva města
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Zábava by měla být spontánnější

Stavbou je dvoupatrová vila i psí kotec

Ondřej Veselý (37)
V mládí se věnoval atletice. Je držitelem několika titulů

mistra republiky v běhu, reprezentoval ČSFR na atletických
mistrovstvích Evropy, závodil v elitní skupině na Evropském
poháru. Závodně se věnoval také florbalu. Po ukončení spor-
tovní kariéry, už při studiu ostravské pedagogické fakulty, na-
stoupil na oddělení sportu bohumínského domu dětí a mlá-
deže. V organizaci působí od roku 1998, v posledních letech
byl vedoucím oddělení sportu, od 1. září je ředitelem bohu-
mínského Domu dětí a mládeže Fontána.

Elektronické třídní knihy,
čipové karty pro děti nebo
spontánní aktivity. To jsou
některé z návrhů, které by se
mohly v dohledně době pro-
sadit v Domě dětí a mládeže
Fontána. Usiluje o to Ondřej
Veselý, nový ředitel DDM.

Oddělení v domě dětí se dnes
dělí na techniku, sport a tanec
s pevnými harmonogramy schů-
zek. Ondřej Veselý by však
chtěl vnést do odpoledních ak-
tivit větší volnost. »Pravidel-
nost ›svazuje‹ a ne každému ce-
loroční striktně daná setkání vy-
hovují,« sdělil Veselý. Právě to
by podle něj mohly vyřešit
spontánní aktivity. Žádné přes-
ně stanovené termíny, dítě by
zkrátka odpoledne přišlo, za-
platilo si jednorázové zápisné
a mohlo by se účastnit aktuál-
ních aktivit. »Chceme propago-
vat dostupnost a zábavu ›za pár
kaček‹. Měsíční zápisné činí v prů-
měru do 80 Kč a za to u nás mají
děti trénink dvakrát týdně, trené-
ra a zázemí,« uvedl ředitel DDM.

Ruku v ruce s inovovanou
organizací aktivit by podle 
nového ředitele měla jít také
modernizace zázemí domu dě-
tí. Zajímavá je například myš-
lenka zavedení elektronické
informační tabule ve vestibu-
lu. Fungovala by jako tabule
odjezdů a příjezdů na nádraží,
samozřejmě s tím rozdílem, že

by zobrazovala právě probíha-
jící kroužky a aktivity, nebo
aktuální počet dětí v budově.
»Děti by měly karty s čárovými
kódy, jako to nyní funguje třeba 
v městské knihovně. Zvýší to i bez-
pečnost při případné krizové situ-
aci,« vysvětlil Veselý. Elektro-
nické verze by se mohl dočkat
také třídní deník nebo školní
kronika, to vše by šlo pohodl-
ně a prakticky vést na počítači.

DDM nyní navštěvuje asi
900 dětí, teenagerů i dospě-
lých. Dům nabízí na sedmde-
sát různorodých kroužků a pro-
vozuje turistickou základnu 
v Jablunkově-Návsí. Organiza-

ce »zastřešuje« také všechny
halové míčové sporty ve městě.
Pod hlavičkou DDM hrají mlá-
dežnické týmy florbalu a kopa-
né, Fontána úzce spolupracuje

s volejbalem a od září také 
s basketbalem, jehož hráči bojují
v krajském přeboru a mají nyní
v domě tréninkové prostory. 

Pavel ČEMPĚL
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Obecně převládá nesprávný názor, že
stavba musí být pevně uchycená k zemi.
Že musí mít základy, být zděná a podob-
ně. Omyl, stavbou jsou i hotové výrob-
ky - žumpa, přístřešek, celoročně umís-
těné bazény, volně postavené altány ne-
bo kotce pro psy.

Zákon coby stavbu definuje veškerá dí-
la, která vznikají stavební nebo montážní
technologií, bez ohledu na jejich technic-
ké provedení, materiály, konstrukci, účel
využití a dobu trvání. A všechny tyto stav-
by podléhají při jejich umis�ování na po-
zemku schválení stavebním odborem.

Povinnosti vlastníka stavby:
■ Udržovat stavbu v dobrém stavu, aby

nedocházelo k jejímu znehodnocení a co
nejvíce se prodloužila její životnost.

■ Neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu
závady, které ohrožují životy či zdraví.

■ Uchovávat stavební deník 10 let od vy-
dání kolaudačního souhlasu, případně od
dokončení stavby. Pokud není kolaudace
nutná, uchovávat po celou dobu stavby
dokumentaci jejího skutečného provede-
ní, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ově-

řenou projektovou dokumentaci a další
důležité doklady. 

Odstranění stavby
I odstranění musí vlastník ohlásit sta-

vebnímu úřadu. Jde-li o stavby, které vyža-
dovaly stavební povolení nebo ohlášení,
připojí k ohlášení i dokumentaci bouracích
prací. Také je nutné doložit vlastnické prá-
vo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže
vlastnictví ověřit v katastru nemovitostí. 

Majitel stavby odpovídá za to, že její od-
stranění provede odborná firma. Stavbu, k
níž nebylo zapotřebí stavebního povolení,
může její vlastník odstranit svépomocí, po-
kud ovšem zajistí stavební dozor. Na demo-
lici staveb, ve kterých je přítomen azbest,
musí dohlížet autorizovaný specialista.

Radim STOŠEK, stavební odborIlustrační foto: Pavel Čempěl



Starý Bohumín te� bude mít svaté Floriány
dva. Ten první zdobí fasádu bývalé radnice
na náměstí. ▲ Průběh rekonstrukce na
přelomu srpna a září. Okna už jsou vymě-
něna, na řadu přicházejí vrata. Zadní
trakt, který slouží i jako jedna bytová 
jednotka, se připravuje na opravu fasády. 

Práce na rekonstrukci hasičské
zbrojnice ve Starém Bohumíně jsou
v plném proudu. Objekt bude mít
nová okna a fasádu, hasiči ocení
dálkově ovládaná vrata a město
vyšlo vstříc i starobohumín-
ským občanům. Na jejich
přání najde své místo ve vit-
ríně v průčelí soška patro-
na hasičů sv. Floriána. 

Rekonstrukce, do které
město vložilo téměř 1,7 milionu,
začala výměnou oken. Prvorepub-
likový objekt už leží mimo ochran-
nou památkovou zónu, proto pad-
la volba na praktická okna plas-
tová. Střecha zbrojnice už má ta-
ké novou krytinu a zmizely staré
nevyužívané komíny. Počátkem
září se specializovaná firma pus-
tila do sanace vlhkého zdiva.
Část zdí bylo nutné podřezat,
zbytek se řešil systémem injektáží. 

Samostatnou kapitolou pře-
stavby je instalace komfortních
vrat, která hasičům usnadní vý-
jezd k zásahům. Trojici dosavad-
ních klasických vrat nahradí elek-
tronická na dálkové ovládání. 
»V případě nenadálého výpadku 
elektřiny půjdou samozřejmě otevřít
také ručně,« řekla na vysvětlenou
Lenka Jochimová z odboru rozvoje
a investic.

Starobohumínská zbrojnice už
rekonstrukci nutně potřebovala.
Tou poslední prošla v 70. letech,
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Novinářská »knihovna« na webu
Co o náš píšou? Klasická otázka, která Bohumíňáky nemů-

že zaskočit. Na internetových stránkách města v rubrice Zpra-
vodajství, sekci Novinové články totiž naleznou přehled všech
novinových článků o městě od roku 2002.

Jde o specifickou databázi článků, ve kterých je zmiňován 
Bohumín, popřípadě dění na Bohumínsku. Jsou zde články 
z lokálních tiskovin, především regionálních mutací Deníku, 
ale také z největších celoplošných periodik Právo, MF Dnes,
Blesk a dalších.

Město tuto sekci zprovoznilo už v roce 2002 a ve spolupráci 
s organizací K3 Bohumín vybrané články zpracovává. Pro před-
stavu, každodenně sleduje speciální počítačová aplikace několik
desítek tiskovin, ze kterých zaměstnankyně K3 vybírá pouze ty 
s odkazem na Bohumín. Za skoro desetileté období monitoringu
novin a časopisů bylo nashromážděno přes 20 000 článků. 

Pokud se tedy zajímáte o články o Bohumínu (a co o něm na-
psali v různých periodikách), je sekce Novinové články na inter-
netových stránkách www.mesto-bohumin.cz určena právě vám.

Michal KOLOVRAT, organizační odbor

Výzkum bude probíhat až
do roku 2013 a výběr účastní-
ků je náhodný. Oslovení bu-
dou vyplňovat test na přenos-
ných počítačích. Respondenti,
kteří je neumějí používat, bu-
dou pracovat s tištěnou verzí. 

Testy tvoří tři oblasti. »Nume-
rická gramotnost« představuje
dovednost řešit úkoly běžného
života, které zahrnují číselné

nebo jiné matematické prvky.
»Čtenářská gramotnost« je do-
vednost porozumět psanému
textu a získávat z něj informa-
ce. »Dovednost řešit problémy
v prostředí informačních tech-
nologií« zahrnuje práci s běžný-
mi počítačovými aplikacemi ja-
ko je elektronická pošta, vyhle-
dávače, kalkulátory, či progra-
my na zpracování textu. (red)

Průzkum základních dovedností
Bohumín byl zařazen do mezinárodního výzkumu dospě-

lých – PIAAC (Programme for the International Assessment
of Adult Competencies). Je zaměřen na hodnocení úrovně 
základních dovedností potřebných v osobním i pracovním 
životě u občanů od 16 do 65 let.

Z poškozování cizí věcí se
zpovídá mladý vandal (24), který v Bohumíně poničil lak zapar-
kovaného vozu. Za denního světla postříkal bílou octavii fialovým
sprejem. Majitel auta vyčíslil škodu na dva apůl tisíce. (red)

Bílá barva ho dráždila

při které bohužel zmizela v nenávrat-
nu původní štuková výzdoba. Punc 
prvorepublikových časů už vrátit nel-
ze, ale jejich připomínkou bude ales-
poň šedesáticentimetrová socha sv.
Floriána. Patronovi hasičů to bude
určitě slušet i v novotou zářící mo-
derní zbrojnici.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Na opravenou zbrojnici dohlédne patron

▲
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Jeden ze dvou soukromých domů, jehož 
nepřizpůsobiví obyvatelé ztrpčují život spořá-
daným starousedlíkům.Toto je te� každo-
denní obrázek ve dvoře v Nádražní ulici. 

Člověk míní, život
mění. Počátkem srpna
proběhla na radnici 
veřejná projednávání
studií regenerace dvou
vnitrobloků. Návrhy na
úpravu dvorů u hřbitova
v Nerudově ulici a u trž-
nice v Nádražní byly
předběžně zpracovány 
a stačilo dopilovat detaily.
Jenže nové skutečnosti
všechno obrátily vzhůru
nohama. První projekt 
bude patrně nutné přepra-
covat, druhý se dočasně 
odkládá.

U obou vnitrobloků se v nej-
bližších dvou letech počítalo 
s vybudováním nových chod-
níků, parkoviš�, úpravou ko-
munikací, vytvořením ploch 
s lavičkami, dětskými prvky 
a úpravou trávníků. V Oku č.
14 jsme představili grafické
studie upravených prostran-
ství, ke kterým se mohli obča-
né na veřejném projednávání
vyslovit. Na jednání k úpravě
dvora v Nerudově ulici sice

dorazilo
jen sedm lidí, ale ti dali jasně
najevo, že se jim plán revitali-
zace nezamlouvá.

»V návrhu je vlastně jediná spor-
ná věc - propojovací komunikace s
podélným parkovištěm. Už dopředu
jsme tušili, že by to mohl být pro-
blém,« připustil místostarosta
Igor Bruzl. Jeho slova se potvrdi-
la. Lidem se nelíbilo, že parko-
viště »ubírá« zelenou plochu.
»Nic není definitivní. Probereme to
s projektantem a pokusíme se najít
řešení,« dodal Bruzl. Ve vnitro-

bloku navíc v těchto dnech pro-
bíhá průzkum k zamýšlené revi-
talizaci. Místní obdrželi anketní
lístky, které mohou po vyplnění
odevzdat do 12. září v radničním
infocentru, vhodit do schránky
důvěry, předat osobně domovní-
kovi, nebo odeslat e-mailem na
adresutraskos.dalibor@mubo.cz.

Zcela jiný problém zhatil
plán zkulturnění vnitrobloku
u nádraží. Dva zdejší domy
jsou v soukromém vlastnictví
a v poslední době se tady na-
kumulovali hluční a problé-

moví nájemníci. Majitel se o do-
my příliš nestará. Přesto při
jednání ohledně stížností ob-
čanů i havárie kanalizační pří-
pojky projevil ochotu jednat 
o prodeji obou objektů. Zatím
by byl nerozum investovat do
úprav prostranství, nejprve se
musí vyřešit problém se vzni-
kajícím »ghettem«. Projekt se
proto odkládá a místo něj měs-
to zregeneruje jiný vnitroblok.
S největší pravděpodobností
to bude dvůr za Grandem.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL
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Profesionální ohňobijci trénují ve vlnách. Výjez-
doví hasiči ze všech dvaadvaceti stanic v kraji 
absolvují intenzivní výcvik na divoké, tekoucí 
a klidné vodě.  Klidnou, jezerní plochu si mohou
vybrat podle uvážení, peřeje jim poskytuje umělý
opavský kanál a za tekoucí řekou míří do Starého
Bohumína. Na Odře u starého hraničního mostu
si už letos zatrénovalo na sedm set hasičů. 

»Vodní« výcvik absolvují všechny krajské jednotky
HZS vedle další běžné přípravy na zásahovou činnost.
»Konal se i v minulých letech, ale tentokrát je mnohem 
intenzivnější. Všechny dovednosti mohou hasiči využít 
například během stále se častěji opakujících povodňových
situací či při záchraně tonoucích osob,« sdělil mluvčí 
moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Tím, že nácvik probíhá celé jaro a léto, zažili hasiči
naprosto rozdílné podmínky. Například v červnu měla
voda menší sílu, než aby mohla pořádně prověřit cho-
vání v extrémních podmínkách. To se ale v období let-
ních trvalých srážek změnilo. »Jednotky si tak mohly vy-
zkoušet, jaké je to manipulovat s lodí v silném vodním proudu
i jak se sám chovat v takové vodě, by	 opatřen nepromokavou
kombinézou a záchrannou vestou,« uzavřel Kůdela. (pek)

K Odře se sjíždějí hasiči z celého kraje

Hasiči si vyzkoušeli i plavání v nepromokavých kombinézách v divoké vodě a záchranu
osob ze břehu pomocí házecího pytlíku se záchranným lanem. Foto: Jiří Blatoň

Místo regenerace je třeba vyřešit 
problém s ghettem

třeba vyřešit 
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Panenky už čekají na adoptivní rodiče

Podle papírového střihu se z látky vykrojí vzor, jehož dva díly se přešijí na stroji. Musí však zůstat otvor,
kudy se figurka vycpe vatou. Po dokončení tělíčka se nakreslí nebo vyšije obličej. Oblečení, vlasy 
a pokrývka hlavy se vyrábí samostatně. Na závěr obdrží každá panenka certifikát, neboli svůj rodný
list. Výroba jedné panenky, například Šípkové Růženky, zabere asi osm hodin. Foto: Pavel Čempěl

S mimořádným ohlasem se setkala
humanitární akce »Šijeme panenky
UNICEF«. Postavičky, které se vydraží
a výtěžek poputuje na úhradu očkování
afrických dětí, přišly do Salonu Maryš-
ka šít desítky lidí. Někteří přinesli už
hotové panenky. Sešlo se jich skoro 50 
a další ještě vznikají.

Pětidenní tvůrčí dílnu uspořádala společně
občanská sdružení Maryška a Alma Mater.
Šičkám pomáhali mládežníci z volnočasové-
ho Klubu U Létající ryby, klienti sociálně-
terapeutických dílen Centra sociálních slu-
žeb a členové občanského sdružení Přátel
bohumínské historie i Seniorklubu Bohu-
mín. »Dobrovolníci ušili během týdne 36 pane-
nek, další dokončují doma a číslo se tak šplhá 
k padesátce,« informovala Alena Krobotová,
iniciátorka bohumínské podoby projektu. 

Panenky UNICEF jsou ušity
výhradně z přírodních materi-
álů a mají přesně daný střih,
rozměry a velikost.

Každá ušitá panenka dostala svůj rodný
list a její fotografie se během září objeví na
internetových stránkách Maryšky, aby si
je mohli případní zájemci prohlédnout.
Dobrovolníci navíc mohou doma tvořit až
do konce listopadu a panenky průběžně
věnovat k adopci. »Panenky jsou ušity 
opravdu poctivě. Musí totiž vypadat atraktiv-
ně, aby je lidé měli chu	 adoptovat,« prohlási-
la Kamila Smigová, předsedkyně občan-
ského sdružení Maryška, v jehož Salonu
funguje sběrné místo panenek.

Dražba panenek proběhne na přelomu
listopadu a prosince během galavečera 
v sále kina. Jednotná vyvolávací cena bu-
de 600 korun, což je hodnota jednoho ba-
lení očkovacích látek pro jedno africké dí-
tě. Výtěžek dražby poputuje na konto
UNICEF.

Lukáš KANIA

Maminky, užijte si těhotenství

Poděkování Ženě za pultem
Bylo to krásné, mít přímo v Bohumíně

vlastní »Ženu za pultem«. 16 let, od pondělí
do soboty, nás Dagmar Karkošková v Kos-
telní ulici zásobovala čerstvým pečivem, salá-
ty i vlídným slovem ve své Rybence. Jenže
přišel čas podzimu života a zaslouženého
důchodu a naše paní Dáša se rozhodla si jej
užít. Paní Dášo, přejeme, abyste jej strávila
v tolik vytouženém klidu a pohodě. Děkujeme!

Zákazníci Lukáš, Marek a Lucie 

Příjemné překvapení
Rád bych poděkoval panu starostovi 

a městskému úřadu za blahopřání, kytici 
a dárek při příležitosti mých 80. naroze-
nin. Velice jste mě potěšili. Díky s úctou.

Boris RUSSNÁK

Těhotenství je krásným obdobím v ži-
votě ženy a o prožitku jsou i aktivity,
které těhulkám nabízíme v Centru mla-
dé rodiny Bobeš. Mají za cíl posílit ženu
tělesně i psychicky. 

Těhotné ženy by nemě-
ly jen »honit fyzičku« 
k porodu. Vhodný je pohyb, který by jim
měl působit hlavně radost. Ideální je 
v tomto ohledu tanec. U nás mají mamin-
ky možnost kromě klasického cvičení po-
znat také »tanec rodiček«, který je vynika-
jící přípravou k porodu. Při tanci se ma-
minka naučí lépe ovládat své tělo a správ-
ně dýchat. Zvětší si tím dechovou kapaci-

tu plic, zlepší si držení těla a tanec napo-
máhá také vyrovnání svalové nerovnová-
hy. Pohyby pánví, které se maminka naučí
při tanci, využije i při porodu, když bude
pomáhat dě�átku na svět. Tanec prospívá 

i miminku. Pomalé, hou-
pavé pohyby dě�átko
uklidňují. Těhotenské ak-

tivity jsou různě zaměřené, ale je důležité
posílit ženu nejen tělesně, ale i psychicky. 

Pokud se nás rozhodnete s bříškem na-

vštívit, budeme se na vás těšit v nových

zrekonstruovaných prostorech Bobše.

Jana ČURDOVÁ a Zuzana
ŠVANCEROVÁ, CMR Bobeš

p o z v á n í



který sdružuje ma-
jitele trabantů z Karvinska 
i Ostravska.

Bývalý instruktor hornické-
ho učiliště si svou »šestsetjed-
ničku« pochvaloval zejména 
v době, kdy se dal na podniká-
ní. »Vozil jsem v něm cihly, ce-
ment, trabant byl zkrátka k neuta-

spora-
dicky. Na

běžné ježdění si
koupil nový citroën

a trabanty »provětrá« jen při
speciálních příležitostech. »Sra-
zy trabantů, nebo veteránů 
obecně si nenechám ujít. Závodní
soutěžení, které bývá jejích sou-
částí, už ale přenechávám mlad-
ším,« uzavírá Eduard Kula.

Pavel ČEMPĚL

První duroplastový vůz si
pan Kula pořídil v roce 1968 
a okamžitě mu učaroval. »Je ne-
náročný na údržbu a kombík do-
káže převézt neskutečné množství
nákladu,« pochvaluje si Eduard
Kula. V 70. letech sice přesed-
lal na škodovky, které si lépe
poradily s přívěsným vozíkem,
ale po čase se k trabantům zase
vrátil a s kamarády založil klub.
Byl jeho dlouholetým předse-
dou a až letos předal kvůli zdraví
žezlo mladšímu kolegovi. »Schá-
zíme se každou poslední neděli 
v měsíci v restauraci U Haladů.
Máme na třicet členů, nejmladší-
mu je devatenáct, nejstaršímu
jednadevadesát,«
informuje
spoluza-
kladatel
VTKB,
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Na dvoutakty v plastovém hávu
nedá dopustit

Eduard Kula má dvě vášně, trabanty 
a rodokmeny. Strom života svého rodu
má zmapovaný až do 17 století.

Splašené trsátko, PVC jaguár, zkrátka traboš. I přes nelichoti-
vé přezdívky není na místě hledět na toto východoněmecké 
vozítko s despektem. Přestože se už dvacet let nevyrábí, stále je
29. nejrozšířenějším autem v Česku a jeho majitelé na něj nedají
dopustit. Tři exempláře vlastní i Eduard Kula (75) ze Skřečoně,
čestný předseda Veterán Trabant Klubu Bohumín (VTKB).

hání,« skládá hold skřečoňský
nadšenec. Jeho rukama prošlo
nespočet vozítek cvikovské au-
tomobilky. Ta nepojízdná dnes
rozebírá a provozuje »trabant
bazar« se součástkami. Provo-
zuschopné stroje opečovává,
ale na silnice s nimi vyráží jen

Nablýskané stroje Veterán Trabant Klubu Bohumín na srpnovém srazu v Michálkovicích.

Trabant (německy »Družice«) 
Na svou dobu měl futuristickou konstrukci. Na ocelový rám

byla připevněna karoserie z duroplastu (směs odpadní bavlny 
a pryskyřice). První trabant s označením 500 představila auto-
mobilka ve Cvikově v roce 1957. V roce 1962 přišel na řadu
model 600 a o dva roky později nejrozšířenější verze 601. Ta se
vyráběla až do roku 1991. Hnací jednotkou byl dlouhá léta
vzduchem chlazený dvoutakt, od roku 1988 licencovaný čtyř-
takt volkswagenu. Celkem byly vyrobeny téměř tři miliony tra-
bantů, po českých silnicích jich dodnes jezdí skoro 26 tisíc.

Nábor nových plavců do plaveckého klubu
Plavecký klub Bohumín pořádá ve čtvrtek 15. září nábor dětí ve

věku od 5 do 14 let. Pokud chcete, aby se vaše dítě naučilo plavat,
případně se tréninkem zařadilo po bok bohumínských plavců, kteří
se účastní mistrovských soutěží, navštivte v 16 hodin aquacentrum.
Předem kontaktujte plavanibohumin@seznam.cz nebo volejte na
604 920 452. Další informace na www.plavanibohumin.cz (red) Ilustrační foto: Lucie Balcarová
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Konec prázdnin ve westernovém stylu

Kovové »brnění«, kte-
ré téměř rok obklopo-
valo kostel Panny
Marie Sedmibo-
lestné ve Skřečoni,
pomalu ale jistě
mizí. Hlavní ale je,
že se z pod lešení
vyloupla podoba
kostela, jaká tu 
k vidění dlouho
nebyla. Pálené
cihly září jako by
právě vyjely z pe-
ce, spáry jsou té-
měř sněhobílé 
a na vrcholu věže se blýská
zrestaurovaná báň a kříž.

Při pohledu na opravený sva-
tostánek z roku 1924 se ani ne-
chce věřit, že ještě loni měl té-
měř na kahánku. Střechou zaté-
kalo, statika věže byla narušena,
cihly praskaly a jejich nemalé 
úlomky padaly na zem. Záchra-
ny kostela se chopila sanační
firma a ke slovu přišly nejmo-
dernější technologie. Věž zpev-
nil ocelový »korzet« v podobě
unikátních nerezových prutů.

LISTOPAD 2010 KVĚTEN 2011 ZÁŘÍ 2011

Drolící se maltu bylo třeba od-
stranit a zdivo znovu hloubko-

vě vyspárovat speciální
hmotou. Narušené cihly
nahradily repliky, ty mé-

ně poškozené se »plombovaly«
sanační maltou.  

Rekonstrukce chrámu přišla na
2,6 milionu. Na financování se
podílela farnost, věřící, hejtman-

ství a Ministerstvo kultury. Část-
kou 1,1 milionu přispělo i město
Bohumín. Oprava byla důkladná
a podle odborníků by měla vydr-
žet minimálně dvacet let. (tch)

Kostel je zachráněn a vypadá k světu

Na cihlovém jehlanu se tyčí zrestaurovaný kříž a báň, do níž bylo vloženo poselství budoucím generacím.

Poslední srpnová neděle patřila ma-
lým i velkým kovbojům. V letním kině
vyvrcholil volnočasový projekt Prázdni-
nový kolotoč, který v době mimoškolního
lenošení nabídl atraktivní zábavu bohu-
mínským dětem.

Celý kolotoč se nesl v duchu Divokého
západu a nejinak tomu bylo i při jeho
velkém finále. V amfiteátru byly k vidě-
ní ukázky ovládání bičů, las, koltů, nožů
a také country tanců. Malí pistolníci
mohli také navštívit kolotočářský
»saloon«. Nenalévala se tu ohni-
vá voda, ale byly zde k mání odmě-
ny za účast na akcích Prázdninové-
ho kolotoče. Během něj děti sbíraly
body, ty si ve westernové bance v areálu
kina vyměnily za »dolary« a vyrazily do salo-
onu. »Mezi odměnami byly nejen sladkosti, ale
také oblíbené postavičky Gormitů či Littles Pet
Shop, plyšáci, dětské hry, skládačky letadel,
prstové skateboardy a mnoho dalšího,« uvedla
Martina Oláhová ze sociálního odboru.

Velké finále doprovodily fotografie z Prázd-
ninového kolotoče a výrobky, které během
něj účastníci akce vytvořili. O hudební kulisu
a dobrou zábavu v amfiteátru se postaralo
dětmi oblíbené trio Maxim Turbulenc. (red)

Odehrávaly se zde souboje na
kolty muž proti muži. Naplněné
hlediště amfiteátru se skvěle 
bavilo. »Jede, jede mašinka« 
a další songy formace Maxim
Turbulenc roztančily malé ná-
vštěvníky. Foto: Pavel Čempěl
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Pod širým nebem padaly gólyco - kdy - kde

Školní sporovní klub Aerobik otevírá ve
školním roce 2011/12 tyto kroužky:

■ KROUŽEK AEROBIKU
Náplň: Aerobik, gymnastika, pohybové hry,

pilates, strečink, hry s míčem, taneční průprava.
Věk: 4 roky a více (jsou přijímány i děti před-
školního věku). Rozdělení do skupin je dle vý-
konnosti, věk není vždy rozhodující. První
schůzka proběhne 12. září v 15 hodin v tělo-
cvičně školy. Bližší informace: ✆ 607 956 096

■ KROUŽEK SPORTOVNÍCH HER
Náplň: Míčové a sportovní hry, cvičení pod-

porující správné držení těla, rytmická a kondiční

cvičení, základy atletiky, gymnastika, turistika 
a pobyt v přírodě. První schůzka proběhne 
5. října ve 14 hodin v tělocvičně školy. Bližší in-
formace: ✆ 596 013 104

■ PAPÍROVÉ MODELY
Náplň: Práce s papírem, skládání papírových

modelů, papercraft, origami. Věk: Od 3. třídy.
První schůzka proběhne 6. října v 16 hodin ve
školním klubu Beník (bývalá polská škola). Bliž-
ší informace: ✆ 596 013 104

■ KROUŽEK VOLEJBALU
Věk: Pro žáky II. stupně. Pátek: 14 - 15 hodin.

Bližší informace: ✆ 596 013 104

Kroužky ŠSK Aerobik při ZŠ Beneše

Už popáté se pěší zóna v cen-
tru města proměnila v zó-

nu hráčskou. Na hlavní třídě 
opět po roce vyrostla provizorní
aréna, aby na ni mohl předvést
své dovednosti florbalový potěr. 

Turnaj City Cafe Open, který 
2. září uspořádal klub 1. SC Bohu-
mín '98 a Dům dětí a mládeže Fon-
tána, nabídl prostor družstvům 
elévů (do 13 let) a žáků (do 16 let).
Dvou nebo tříčlenné týmy se utka-
ly o atraktivní ceny.

Turnaj už tradičně nabídl divá-
kům bohatý doprovodný program.
Stolní hru WeyKick, radarem mě-
řenou soutěž v rychlosti střelby,
nebo exhibici rádiem řízených mo-
delů. (red)

Družstva se utkala v tříminutových 
zápasech systémem každý s každým.

Foto: Pavel Čempěl

Přejděte na 
zdravý jídelníček

Spoluprací Masarykovy ZŠ
a MŠ a nutričního terapeuta
vznikla v Bohumíně ojedině-
lá akce. Jídelna »Sluníčkové
školy« nabídne službu pro
pohodlné a zdravé hubnutí. 

Nejzdravější a nejvhodnější
způsob, jak zformovat svou po-
stavu, je plynulá změna jídel-
níčku, vhodná pohybová akti-
vita a změna životosprávy, která
by měla mít trvalý charakter.
Masarykova škola s tím může
pomoci. Školní stravovací pro-
voz denně připraví nutričně vy-
váženou porci oběda, vhodnou
pro redukci hmotnosti s pro-
počtem energetických a biolo-
gických hodnot. Navíc stráv-
ník obdrží vzorový jídelníček
obsahující celodenní stravu.
Pokud chce někdo z vás bojovat
s nadbytečnými kily, má skvělou
možnost využít tuto službu a stra-
vovat se na naší škole. Infor-
mace na ✆ 596 013 394. (daš)

Pojďte s námi 
Za krásami podzimu

Odbor klubu českých turis-
tů TJ  Bohumín pořádá v so-
botu 17. září 35. ročník cyklo-
jízdy a turistického pochodu
»Za krásami podzimu«. Start
před nádražím ČD Bohumín.
Trasy 40 km (start v 6 až 8 ho-
din), 20 km (8 až 9.30 hodin),
cyklisté (7.30 až 9.30 hodin).
Startovné pro dospělé 20 Kč,
pro děti 5 Kč. Cíl je u restaura-
ce U Rybníku, kde čekají účast-
níky diplomy, občerstvení, opé-
kání buřtů, soutěže a hry pro
děti i dospělé. Pochod se koná
za každého počasí. Doporuču-
je se mapa Ostravsko. (okčt)

Tanečníci hledají
talenty

Taneční soubory Radost 
a Impuls - mistři Evropy 
a mistři světa zvou všech-
ny neposedné děti do
svých řad. Nábor nových
dětí se koná ve čtvrtek 15.
září od 16 do 17 hodin v tě-
locvičně Benešovy školy.
Přijímáme děti od 4 let.
Máme zájem i o starší děti 
a hlavně kluky! (krč)
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Hra malých kluků i zapálených profíků

Týden nízkopraho-
vých klubů

Ve středu 21. září se Klub
Bunkr v Bohumíně zapojuje
do celostátní akce »Týden níz-
koprahových klubů«, jež zašti-
�uje Česká asociace streetwork,
Nadace Vodafone ČR a Nízko-
prahové kluby pro děti a mlá-
dež. Smyslem celé akce je zpří-
stupnění klubů široké veřej-
nosti a možnost ozřejmit jí tak
náš význam. 

Při této příležitosti srdečně
zveme zájemce do nových pro-
stor klubu v ulici Adama Mickie-
wicze u nádraží, kde budeme
od 17 hodin promítat film »Če-
kárna na dospělost«. Doku-
mentární film přináší netradič-
ní pohled na současnou mlá-
dež a z velké části jej natáčeli
klienti několika nízkopraho-
vých klubů sami o sobě. Natá-
čení probíhalo několik měsíců
na přelomu roku 2008/2009
a před promítáním v kinech jej
vysílala i Česká televize. (mol)

Šprtec není náročný na fyzičku, zato se u něj musí přemýšlet a předvídat tahy protihráče. Foto: Zdeněk Palatka 

Lední hokej křížený s kulečníkem.
Tak to je »šprtec«, neboli stolní hokej. 
I když se řadí spíše k malým sportům,
hraje se na vrcholové úrovni a má svou
vlastní republikovou ligu. Její úroveň 
budou moci posoudit i Bohumíňáci. 
V sobotu 17. září v 10 hodin se v sále TJ
Viktorie ve Starém Bohumíně uskuteční 
exhibiční turnaj předních českých hráčů.

Šprtec je stolní hra napodobující lední
hokej. Hraje se na dřevěném stole o roz-

měrech 120 x 60 centimetrů. Hráči použí-
vají malé plastové hokejky, hrací kameny
(dřevěná kolečka různých barev) a puk.

Šprtec se vyvinul z »knoflíkové kopa-
né«, jejíž historie sahá až do Rakousko-
Uherska. Jeho současná podoba imituje
klasický hokej počtem kamenů (pět hráčů
a brankář) a zápasem rozloženým do tří
třetin. Biliard hokej se hraje rekreačně,
ale má i »profesionální hráče«, regionální
a celostátní ligu, a pořádají se v něm 
evropské i světové šampionáty.

Bohumínský turnaj ve stolním hokeji
bude nejen exhibiční, ale také propagační.
Pokud by se toto sportovní odvětí setkalo
s větším ohlasem, organizátoři uvažují 
o založení sportovního oddílu a bohumín-
ské ligy. 

Případní zájemci se mohou už nyní hlá-
sit na adrese sprtec.bohumin@volny.cz,
nebo telefonním čísle 604 772 813. Další
informace o toto sportu se dozvědí na in-
ternetu ze stránek Českého svazu stolního
hokeje www.sprtec.net. (red)

Šachové kroužky pro děti se zkušenými trenéry
»Děti musí v prvních lekcích zvládnout především

pravidla. V dalším průběhu se učí ocenit význam
jednotlivých figurek, správně rozehrát svou partii,
používat základní taktické fígle. Hlavně se ale naučí
vyhrávat i prohrávat, což se jim v budoucnu bude
hodit nejen u šachovnice,« poznamenal hlavní tre-
nér MaTe Pavel Šimáček

Kroužky šachu budou probíhat jednou týdně.
Seznam základních škol, kde budou fungovat,
najdete na www.mate64.cz. Další informace je
možné získat i na e-mailu info@mate64.cz. (red)

Od září začíná v Bohumíně působit šachová
společnost MaTe. Ve vybraných základních
školách budou založeny šachové kroužky,
které povedou zkušení trenéři. Kroužky jsou
určeny především pro první stupeň a pro 
začátečníky. 

Děti se zábavnou formou naučí nejen králov-
ské hře, ale i analytickému myšlení, soustředě-
nosti a plánování. Šachy rozvíjejí mnoho důleži-
tých schopností, které pak děti využijí nejen ve
škole, ale i v životě.

Hřiště bez nudy 
pokračují

I po prázdninách se v Bohu-
míně můžete setkat se správci,
kteří v rámci projektu »Hřiště
bez nudy« oživují dění na
třech místních hřištích. Mají
za úkol dohlížet na chod hřiš�,
věnovat se dětem a popřípadě
organizovat hry a sportovní
turnaje. V době, kdy jsou

správci na hřištích, půjčují
zdarma sportovní potřeby, ja-
ko jsou například volejbalové,
basketbalové a fotbalové míče,
lakrosové pálky a švihadla.
Zveme děti i mladé lidi, aby si
první dny ve školních lavicích
ještě zpříjemnili zábavou na
hřištích. Aktuální informace
naleznete na našich webových
stránkách www.bunkr.cz nebo
na Facebooku (Hřiště bez nu-
dy, Bunkr o.s.). Projekt byl fi-
nančně podpořen městem Bo-
humín. (mar)

k r á t c e Odpustový koncert
U příležitosti velké starobo-

humínské odpustové slavnosti

na základě pozvání členů 

a četných příznivců Občan-

ského sdružení Přátel bohu-

mínské historie vystoupí v ne-

děli 11. září od 16 hodin ve far-

ním kostele Narození Panny

Marie ve Starém Bohumíně

členové Pěveckého sdružení

Slezská Ostrava. Vstupné je

dobrovolné. (tei)
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Zlatá svatba Balcárkových
Padesát. Přesně tolik let spolu žijí bok po boku manželé An-

tonín a Anna BALCÁRKOVI z Nového Bohumína.
Společně s rodinou a přáteli oslavili v sobotu 20. srpna v obřad-

ní síni městského úřadu svou zlatou svatbu. Komise pro občanské
záležitosti jim přeje ještě spoustu krásných společně strávených
chvil, hodně zdraví a životního elánu. (lufa)

Foto: Jiří Spáčil

Česko-polský výlet 
pohraničím na kole

Jezdíte rádi na kole? Pak se přidejte k česko-polskému výle-
tu z Bohumína do polského Rogowa. Proběhne v neděli 25.
září a připojit se může kdokoli zdarma. Cyklovýlet pořádá
polský okres Wodzisławsko a město Bohumín.

Cyklovýlet má dvě trasy. Ta
hlavní povede z polské obce
Wodzisław Śląski (start tam
bude v 9.55 hodin ze stadio-
nu v Bogumińské ulici). Pelo-
ton dál pojede ve směru Czy-
żowice, kemp Europa, Olza 
a do cíle, který bude v lesopar-
ku U Kaczyny v Rogowie, kde
čeká na účastníky piknik s do-
provodným programem. Celá
trasa má 29 kilometrů. »Účast-
níci se do místa startu dopravují
samostatně. Případně mohou jet
hromadně s jinými účastníky 
z náměstí T. G. Masaryka v Bo-
humíně, kde bude registrace od
7.45 do 8 hodin,« říká Věra Vzat-
ková z bohumínské radnice.

Bohumíňákům je blíž trasa
číslo 2, která začíná ve Starém
Bohumíně. Na tamním ná-
městí bude od 11.15 do 11.30
hodin probíhat registrace. 
O půl dvanácté následuje hro-
madný odjezd do obce Olza 
k tamnímu kempu Europa,
kde se český a polský peloton
spojí a společně pojedou do
Rogowa. »Tato trasa je vhodná
pro rodiče s dětmi, jedná se o ne-

náročnou cykloturistiku v délce
10 kilometrů,« láká Věra Vzat-
ková.

Po celou dobu cyklovýletu
policie zajistí volný průjezd
křižovatkami a na konci pelo-
tonu pojede i mechanik, který
pomůže s odstraněním drob-
ných závad. Děti do 15 let se
mohou zúčastnit jen v dopro-
vodu dospělé osoby a mládež
do 18 let se souhlasem rodičů.

Zájemci se mohou hlásit do
20. září s uvedením celého
jména, roku narození, telefon-
ního čísla, čísla velikosti trička
(účastníci jej obdrží jako pro-
pagační předmět) a vybrané
trasy e-mailem na cyklo-po-
hranicim@mubo.cz nebo na
telefonním čísle 603 203 040

Lukáš KANIA

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Tréninky malých fotbalistů
Rozpis fotbalových tréninků v Domě dětí a mládeže Fontá-

na v Bohumíně:

● Pohybové hry s míčem (pro děti ve věku 3 - 4 let)
pátek 16 - 17 hodin

● Mini přípravka (5 - 6 let): pondělí, středa 17 - 18.30 hodin

● Mladší přípravka (7 - 8 let): úterý, pátek 16 - 17.30 hodin

● Starší  přípravka (9 - 10 let): 
pondělí, středa, pátek 15 - 16.30 hodin

● Mladší žáci (11 let):  pondělí, úterý, čtvrtek 15.30 - 17 hodin

● Mladší žáci (12 let):  pondělí, úterý, čtvrtek 15 - 16.30 hodin

● Starší žáci (13 - 14 let): úterý, středa, pátek 16 - 17.30 hodin.

(vyr)

Ilustrační foto
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PROGRAM OSLAV 14. a 15. října 2011:

14. října v 17.00 hodin v bohumínském kině K3
ŠKOLNÍ AKADEMIE

15. října od 9.00 do 20.00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,

prohlídka školy, možnost přátelského posezení a občerstvení.

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
PaedDr. Miroslav Bialoň, ředitel gymnázia

Zaměstnanci a žáci Gymnázia Františka 

Živného v Bohumíně zvou srdečně 

všechny bývalé zaměstnance, absolventy 

a širokou veřejnost k účasti na oslavách

90. výročí založení školy.90. výročí založení školy.

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

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. �ák
www.zakradovan.wz.cz N O N S T O P

PŮJČKY IHNED,
okamžitě, volat můžete

i o svátcích.
Tel.: 733 599 477.

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

zpravodajství/městské noviny Oko.
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Informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/
městské noviny Oko.

Kontakt: oko@mubo.cz 
✆ 731 130 672, 596 092 282

OOKKOO

Vzpomínky - úmrtí

Je jen zdání, že čas hojí
rány, v srdci zůstává 
bolest a vzpomínání.

6. září tomu byl rok,

kdy nás opustil 

námi všemi milovaný 

pan Štefan
HANEC.

Vzpomíná manželka, synové s rodinami.

Kdo ho měl rád, vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou

uctí jeho památku.

Zdeňka Hancová, manželka.

Osud nevrátí, co si vzal,
vrací jen vzpomínky, 

bolest a žal.

8. září by se dožil 55 let

pan Radovan
POLÁK

z Bohumína-Skřečoně.

�
Zároveň jsme 8. srpna vzpomněli 4. výročí,

kdy nás opustil po tragické nehodě.

S láskou vzpomínají manželka Eva

a synové Radovan a Roman s rodinami.

Marně tě naše oči hledají,
marně nám po lících 

slzy stékají. 
Odešel jsi tiše, jako když

hvězda padá, 
vzpomínka na tebe

však neuvadá.

8. září jsme vzpomněli

1. smutné výročí úmrtí

pana Pavla SPIEWOKA.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Ludmila, 

dcery Ludmila a Věrka s rodinami, 

švagrová Zdeňka.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává...
4. září by se dožil 

70 let náš milovaný

manžel, otec 

a dědeček 

pan Bronislav
HANUSEK.

�
S láskou a úctou vzpomíná manželka Jana,

dcera Pavla s manželem Petrem, 

syn Petr s manželkou Alžbětou, 

vnoučata a celá rodina.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít. 

Láska však smrtí nekončí,
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.

4. září jsme vzpomněli

nedožité 70 narozeniny

naší drahé maminky 

a babičky 

paní Ilony THEYEROVÉ.
S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene manžel Artur, 

syn Artur s manželkou, vnučka Karin 

a vnuk Patrik s manželkou.

Dny plynou 
jak tiché řeky proud, 
jen bolest v srdcí trvá 
a nedá zapomenout. 

9. září vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

milované manželky 

a maminky 

paní Jany DRLÍKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří

a dcery Michaela a Jana.

Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Jen kytici růží ti můžeme
na hrob dát 

a na chvíle prožité s tebou
jen smutně vzpomínat.

7. září by se dožila 

85 let naše milovaná

maminka, babička 

a prababička 

paní Hilda URBANČÍKOVÁ.

�
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají 

dcery Alena, Růžena s rodinou 

a synové Arnošt, Karel a Josef s rodinou.

Vzpomínka je trvalejší
nežli květy nejkrásnější,

květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky na tebe 

nám zůstanou.

19. záři vzpomeneme

5. smutné výročí 

úmrtí 

paní Danuše JAROLÍMOVÉ.
16. listopadu zároveň vzpomeneme 

jejích nedožitých 65 let.

Stále vzpomínají maminka, dcera, 

sestra a bratr s rodinami.

Milovala svou rodinu,
chtěla žít, 

přišla nemoc zlá 
a musela odejít.

14. září vzpomeneme

4. smutné výročí úmrtí

naší maminky 

a babičky 

paní Alžběty DOBŘANSKÉ.

Zároveň si 26. listopadu připomeneme

její nedožité 76. narozeniny.

S láskou vzpomínají manžel Ludvík, 

syn Vlastík s rodinou, sestra Edita.

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

1. září jsme vzpomněli

5. smutné výročí úmrtí

paní Marie
KROUTILOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomínají manžel 

Jaroslav, synové Aleš a Vladimír 

a sestra Anička s rodinami.

Ivo Vojtovič * 1968 z Bohumína

Helena Wątrobová * 1930 z Pudlova

Žofie Zarembová * 1926 ze Šunychlu

Jana Kačmarčíková * 1953 z Bohumína

Václav Hájek * 1945 z Bohumína

Josef Ševčík * 1920 ze Starého Bohumína

Alois Matuška * 1940 z Bohumína

Hedvika Podeszfová * 1929 ze Skřečoně

Marie Janoszowská * 1923 ze Skřečoně

Josef Bryš * 1928 z Bohumína

Jiří Vanke * 1946 z Bohumína

Ervin Sladeczek * 1926 ze Starého 

Bohumína (mat)

Naposledy jsme 
se rozloučili



Tomáš Tonka a Soňa Solichová, 
oba z Bohumína

Jiří Lulek z Bohumína a Silvie Bazalová 
z Valašského Meziříčí

Richard Tauš a Dagmar Janoszowská, 
oba z Bohumína

Rudolf Grygerčík a Ivana Kouřilová, 
oba z Budišova nad Budišovkou

Tomáš Grygerčík a Kateřina Janušková,
oba z Bohumína

David Pawlita a Kateřina Hovjacká, 
oba z Bohumína
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Ceny inzerce (s DPH)

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ 1/2 strany: na výšku

92x263mm, na šířku
190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku
92x128 mm, na šířku
61x190 mm 1 800 Kč

■ celá strana 190x273 mm 
7 200 Kč

Při opakování
3 - 4 x sleva 10 %
5 x a více sleva 20 %
■ Společenská inzerce 

(blahopřání, vzpomínky)
Rozměr: 60 x 64 mm
Cena bez foto: 180 Kč
Cena s foto: 300 Kč
(foto se vrací)
Cena dvojité plochy: 400 Kč
(2 fotografie, dlouhý text)

AUTO MOTO
● Prodám motocykl Harley- Davidson

V-Rod 2008, modrá metalíza, skvělý stav.
Cena 200.000 Kč. ✆ 733 484 892.

RŮZNÉ
● Potřebujete přivýdělek nebo hledáte

změnu? Te� máte příležitost. Stačí vám
připojení k internetu a telefon a můžete
pracovat v pohodlí svého domova, s volnou
pracovní dobou a bez šéfa. ✆ 739 237 505.

● Jsem Vaše osobní makléřka pro ob-
last Bohumína 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
zdarma. Volejte kdykoliv.

● Tiskněte kvalitně a levně - nabízíme
spotřební materiál do vaší tiskárny: www.
cerna-tecka.cz

SLUŽBY
● Provádíme pokládku plovoucích

podlah, PVC, koberců, samonivelační
stěrky, renovace parket. Více na www. 
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861. Důchodcům
montáž se slevou!

● NEPEČTE - NAPEČU VÁM! Cuk-
roví, dorty, po celý rok. Super kvalita i ce-
na. ✆ 737 856 868.

Blahopřání - jubilea
10. září se dožívá 80 let

paní Otilie
NADAŽYOVÁ.
Do dalších bezstarost-

ných let hodně zdraví,

štěstí, dobré nálady 

a a� ti dlouho vydrží

tvůj životní elán.

Všechno nejlepší k tvému jubileu přejí

manžel Josef, dcera Jindřiška, 

syn Vladimír s manželkou Jarmilou,

vnoučata Petr, Tomáš, Vojtěch a Vendulka.

Ke gratulaci se připojují rodiny 

Hromádkova a Bartečkova.

14. září oslaví své

85. narozeniny 

paní Jiřina
BEDNÁŘOVÁ.

�
Hodně zdraví, 

spokojenosti, radosti a životního elánu

do dalších let jí přejí 

syn Svatopluk s manželkou, 

vnuk Martin s rodinou 

a vnučka Svatava s rodinou.

REALITY
● Koupím RD nebo stav. pozemek

v Bohumíně. Hotovost. ✆ 724 670 516.
● Koupím jakýkoliv byt, pozemek 

v Boh., Rychvaldě. Případný dluh uhra-
dím. Po dohodě možnost ponechání ve va-
šem bytě v podnájemním vztahu. Seriózně.
✆ 736 228 883.

● Prodám RD 4+1 ve Starém Bohumí-
ně. Garáž a zahrada. ✆ 608 414 263.

● Prodám lux. zařízený 3+1 v Tovární
ul., klimatizace, zděná koupelna, vana +
sprch. kout, linka na míru + vestav. spotř.,
plov. podlaha a spousta dalších úprav. 
✆ 608 112 899.

● Prodám zavedený obchod ve 
věžovém domě v Bohumíně se zbožím;
včetně vybavení, volný po dohodě. 
✆ 777 862 442.

● Prodám garáž v Tovární ul. ✆ 608
112 899.

● Prodám garáž u Kauflandu. Cena
100.000 Kč. ✆ 777 268 338.

● Pronajmu byt 1+1. v Bohumníně. 
✆ 736 228 883.

● Pronajmu prostornou garáž ve Fibi-
chově ul. 100% stav. ✆ 736 472 262.

● Pronajmu garáž v Mírové ulici. Mož-
né ihned. Cena dohodou. ✆ 737 088 639.

Sergej Brjuchanov z Prahy a Kateřina 
Burianová z Bohumína

Radek Kvonný a Martina Podgrabinská,
oba z Bohumína

Jiří Gurný a Pavla Krpcová, oba z Bohu-
mína

Martin Jaroš z Bohumína a Kateřina 
Repperová z Orlové

David Pacut a Markéta Janová, 
oba z Bohumína

(mat)

Své ANO si řekly tyto páry

ř á d k o v á  i n z e r c e

➢ nově na ZŠ Čs.armády

➢ každé úterý od 19.00 h.

➢ začínáme 13.9.2011

➢ vede fyzioterapeutka,
lektorka Pilates 

tel.: +420 731 134 525 
více na 

www.pilatesruzena.cz

16. září oslaví 

svou zlatou svatbu 

manželé Renáta a Ján 

PAJTÁŠOVI.

�
Hodně zdraví, pohody, lásky 

do dalších společných let 

přejí dcera Pavla 

a syn Martin s rodinami.
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Pomůcka: Arsk, Aten, Conan, Kuda, LZ, obo, Oiši, Por.
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Autor: 
Jan Šula Kolos Moučka 

z kurkumy
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matlá
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2 + 1 Citoslovce
bolesti

▲
▲

otevírá »ŠKOLICÍ STŘEDISKO
MANIPULAČNÍ TECHNIKY«
otevírá »ŠKOLICÍ STŘEDISKO
MANIPULAČNÍ TECHNIKY«

Tento projekt školicího střediska v Bohumíně – Skřečoni je spolufinancován 
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

Ve školicím středisku budou rovněž volné prostory – učebny k pronájmu, 
a zájmová činnost nemusí souviset pouze se zaměřením společnosti ČEMAT.
Učebny mohou být využity např. pro výuku jazyků, nějakých krátkodobých 
školení z různých oborů a odvětví, školení řidičů apod. 

Toto školící centrum nebude sloužit jen pro zvýšení kvality vzdělanosti 
zaměstnanců firmy ČEMAT,  ale také zákazníkům, partnerům, zkrátka všem, jenž
se vydali stejnou cestou stavebního a manipulačního průmyslu a nejen jim, ale
i ostatním potencionálním zájemcům. 

Školicí středisko je vybaveno několika multimediálními učebnami s projekto-
ry, výkonnými PC, maketami veškerých našich produktů, náhradních dílů 
a spoustu dalších školících pomůcek. 

Společnost ČEMAT, s.r.o. se sídlem v Bohumíně-Pudlově, ul. Čs. armády 184, 
zabývající se prodejem a servisem příslušenství k manipulační technice 
si dovoluje oznámit otevření »Školicího střediska manipulační techniky«

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

v Bohumíně - Skřečoni na ul. 1. Máje 260. v Bohumíně - Skřečoni na ul. 1. Máje 260. 



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ ,  SPORTOVNÍ  A  SPOLEČENSKÉ DĚNÍ  VE  MĚSTĚ od 10.  do  25 .  zář í

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

DIVADLO
■ 11.9. v 10 hodin ŠPALÍČEK. Veselá hudební pohád-
ka se spoustou loutek, divadlo Zlatý klíč Ostrava. Sál ki-
na, 50 Kč
■ 20.9. v 19 hodin UDĚLÁTE MNĚ TO ZNOVA? Situač-
ní komedie z prostředí plastické chirurgie, hraje diva-
delní soubor MěDK Karviná K.V.A.S. Sál kina, 50 Kč.
■ 17.9. ve 14 hodin VINOBRANÍ S BURČÁKEM. První
ročník vinobraní v Bohumíně, 30 vzorků kvalitních 
jihomoravských vín, několik druhů burčáku, sudová 
vína. Atrakce pro děti, flašinetář, farmářské stánky, 
vinařské soutěže. Náměstí T.G.Masaryka.Vystoupí cim-
bálová muzika Lipka Ostrava, Ander z Košic, folklorní
soubor Morava, cimbálová muzika Friš Ostrava.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

VÝSTAVY
■ Do 30.9. ŠKORPION S KERAMIIKOU. Dva zájmové
kroužky DDM Bohumín – keramický a Škorpion – před-
staví svá výtvarná díla. Galerie na chodbě knihovny K3,
dle otevírací doby studovny.
■ Do 30.9. MAGICKÝ DOMEČEK. Výstava děl, která vy-
robily děti na prázdninové akci Magický domeček. Gale-
rie na chodbě knihovny K3, dle otevírací doby studovny.
■ 24.9. a 25.9. v 9 hodin DNY HLAVOLAMŮ. Interak-
tivní výstava hlavolamů, rébusů a her nejen pro děti.
Foyer kina, 25 Kč.
PŘEDNÁŠKY
■ 20.9. v 17 hodin AUTOMATICKÁ KRESBA. Alena Va-
šíčková přednáší o intuitivním kreslení, které slouží k di-
agnóze i terapii. Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ Od 12.9. do 16.9. ve13 hodin (mimo středu)
MALOVANÉ POHÁDKY. Čtení obrázkových pohádko-
vých knih. Dětské oddělení knihovny.
■ 22.9. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Do nového
školního roku se skákajícími kelímky. Dětské oddělení
knihovny.
■ Od 26.9. do 30.9. ve 13 hodin (mimo středu)
DOPISNÍ SCHRÁNKA. Můžete si vyrobit dopisní
schránku a pověsit na dveře svého pokojíčku. Dětské
oddělení knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 8.9. a 9.9. v 19 hodin CIGÁN. Film Slovensko, Česko,
2011, 107 minut, přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 10.9. a 11.9. v 19 hodin STROM ŽIVOTA. Film USA,
2011, 138 minut, titulky, přístupný, 75 Kč.
■ 12.9. v 19 hodin SAMA V AFRICE. Film Francie, Ka-
merun, 2009, 102 minut, titulky, přístupný od 15 let,
65 Kč (pro členy FK 55 Kč).
■ 14.9. v 9 hodin CIZINEC. Film USA, Francie, 2010,
103 minut, titulky, 50 Kč (FK pro seniory).

■ 15. a 16.9. v 19 hodin MECHANIK ZABIJÁK. Film
USA, 2011, 93 minut, titulky, přístupný, 75 Kč.
■ 17.9. v 17 hodin a 18.9. v 10 hodin KUNG FU
PANDA 2. Animovaný film USA, 2011, 91 minut, da-
bing, přístupný, 70 Kč.
■ 17. a 18.9. v 19 hodin MUŽI V NADĚJI. Film Česko,
2011, 115 minut, přístupný od 12 let, 80 Kč.

22.9. ZAČÍNÁ PROMÍTÁNÍ V DIGITÁLNÍ KVALITĚ
■ 22.9. v 17 hodin a 23.9. v 19 hodin SAXÁNA 
A LEXIKON KOUZEL. Film ČR, 2011, 90 minut, přístup-
ný, 110 Kč.
■ 24.9. v 17 hodin a 25.9. v 10 hodin ŠMOULOVÉ. Film
USA, Belgie, 2011, 102 minut, dabing, přístupný, 75 Kč.
■ 24. a 25.9. v 19 hodin ZKAŽENÁ ÚČA. Film USA,
2011, 92 minut, titulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ 22.9. v18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Po prázd-
ninách se vrací oblíbený cyklus bohumínské talkshow.

SENIOR KLUB

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

■ 11.9. ve 14 hodin ORFEUS V PODSVĚTÍ. Divadlo 
Antonína Dvořáka, sraz u radnice.
■ 14.9. v 9 hodin CIZINEC. Návštěva kina.
■ 16.9. v 6.30 hodin LYSÁ HORA. Zájezd, sraz u radnice.
■ 20.9. v 7.30 hodin LUHAČOVICE. Zájezd, sraz u rad-
nice.
■ 23.9. v 6.30 hodin LYSÁ HORA. Zájezd, sraz u radnice.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle Parku
Chopina), bohumin@sceav.cz, ✆ 736 627 503

■ Každý čtvrtek v 16.30 hodin KEX KLUB. Dvouhodi-
novka pro mladé
■ Každé úterý v 15.30 hodin TURISTICKÝ ODDÍL PRO
DĚTI. Pro školáky od 2. do 6. třídy.

OSTATNÍ KULTURA

■ 11.9. od 6 hodin JARMARK NA HRANICI. Prodej sbě-
ratelských, rukodělných a uměleckých výrobků. 
Bývalý hraniční přechod Bohumín-Chałupki. Vstup i
pronájem prodejních míst zdarma.
■ 11.9. v 10 hodin POUŤ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Tra-
diční pouť na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.
■ 18.9. v 10 hodin POUŤ VE SKŘEČONI. Tradiční pouť
před kostelem ve Skřečoni.

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.

CYKLISTIKA
■ 10.9. v 9 hodin PODZIMNÍ VÝLET DO POLSKA. Vý-
jezd kolem »bludného kmene«. Sraz na náměstí T.G.M.
■ 25.9. CYKLOTURISTICKÝ SRAZ V POLSKÉ KACZY-
NIE. Trasa pro náročně, sraz v 8 hodin na náměstí T. G.
Masaryka. Trasa pro začátečníky, sraz v 11.30 hodin na
náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.

FOTBAL (Není-li uvedeno jinak, hrají se zápasy na trav-
natém hřišti za parkem).
■ 10.9. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN A - VIKTORIE
BOHUMÍN. Mladší žáci, okresní soutěž.
■ 10.9. v 11 hodin FK BOHUMÍN - SK STONAVA. Do-
rost, krajská soutěž.
■ 11.9. ve 14 hodin FK BOHUMÍN - TJ SOKOL
VĚŘŇOVICE. Starší žáci, okresní soutěž.
■ 11.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN - MFK KARVINÁ B.
Muži A, krajský přebor.
■ 15.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - SOKOL DOLNÍ
LUTYNĚ. Starší přípravka, okresní soutěž.
■ 18.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN B - TJ INTERNACIO-
NÁL PETROVICE. Muži B, okresní přebor. Hřiště ve Vrbici.
■ 24.9. v 11 hodin FK BOHUMÍN - TJ DEPOS HORNÍ
SUCHÁ. Dorost, krajská soutěž.
■ 25.9. ve 14 hodin FK BOHUMÍN - TJ SLAVOJ
RYCHVALD. Starší žáci, okresní soutěž.
■ 25.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN - FC ODRA
PETŘKOVICE. Muži A, krajský přebor.

TENIS
■ 10. a 11.9. v 8.30 hodin MEMORIÁL JANA KUDLÍKA.
14. ročník Starobohumínských čtyřher, tenisové kurty
ve Starém Bohumíně.

CVIČENÍ
■ 13.9. v 17 hodin ČESKÁ SUITA. Nácvik sletové sklad-
by pro ženy, sokolovna Záblatí.
■ Každý čtvrtek v 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Velká
tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna 
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 

AQUACENTRUM

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

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

V současnosti probíhá na stadionu rekonstrukce 
osvětlení, zimní sezona začíná 23.9.
Veřejné bruslení: středa 16.00 - 17.30 hodin

sobota 14.00 - 15.30 hodin
neděle 14.00 - 15.30 hodin

Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
V době veřejného bruslení bude otevřena 
půjčovna bruslí. Pronájem ledové plochy 

na telefonickou objednávku ✆ 777 707 783.



Bohumínská zákoutí 
na nových pohlednicích

Město vydalo kolekci tří nových pohlednic s aktuálními snímky,
zobrazujícími různá zákoutí města, jejichž autorem je Pavel Čempěl.
První mapuje všech sedm městských částí - od radniční budovy 
v Novém Bohumíně, dálničního mostu ve Vrbici, Kališova jezera 
v Šunychlu, kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně,
přes Základní školu ve Skřečoni, Antošovickou lávku v Pudlově až
po kapli sv. Jana Nepomuckého v Záblatí. Druhá pohlednice je věno-
vána novým dominantám města, aquacentru a Penzionu ve věži.
Filokarty, čili sběratele pohledů, by mohlo
zaujmout i třetí zpracová-
ní s podtitulem
»Sub tuumprae-
sidium« (Pod
Tvou ochranou).
Opět přináší po-
hled na městské
části, ale tento-
krát prostřednic-
tvím svatostánků,
bohumínských
kostelů a kapliček.

Každá z pohled-
nic vyšla v nákladu 
1 000 kusů a zakoupit
je můžete v radnič-
ním infocentru. (red)
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Lidé trpící coulrofobií by se 1. září zřejmě vyhnuli náměstí 
T. G. Masaryka velkým obloukem. Děti ale chorobný

strach z klaunů nesužuje, naopak všechny harlekýny, kašpary 
a šašky milují. Proto si »První den klauní školy«, pořádaný měst-
skou agenturou K3, nemohly nechat ujít. Na náměstí je čekala

řada dovednostních soutěží, kterými je provedli stylově vymaš-
kaření asistenti. S veselými klauny si mohli malí návštěvníci také
zazpívat a zatančit. Menší školáci a hlavně prvňáčci se na začá-
tek školy většinou těší. Pokud ale přece jen některé z dětí mělo
ze školních lavic obavy, klauní šou je dokonale rozptýlila. (red)

Klauni pozvali 1. září děti do své školy

Foto: Pavel Čěmpěl


