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Každý rok pouze čtyři koruny navíc.
Radní rozhodli o deregulaci ná-

jemného v městských bytech, které se 
v roce 2015 zastaví na částce 50 korun za
metr čtvereční. Obavy ze »skokového«
zdražování tedy nejsou na místě. Radní
volili postupnou variantu, aby se nájemní-
ci mohli s předstihem i na mírné zvyšová-
ní činže připravit. Nadále platí, že všechno
vybrané nájemné půjde zpět do bytového
fondu - na opravy a modernizaci bydlení.

V minulých letech reguloval nájemné
stát a určoval tak jeho maximální výši.
Vliv státu ale skončil letos v červnu, kdy
začala platit novela Občanského zákoní-
ku. Podle ní je nyní výše činže otázkou do-
hody mezi majitelem domu a nájemní-
kem, kterou stvrdí dodatkem k nájemní
smlouvě. Když se domluvit nedokážou,
rozhodne o výši nájemného soud.

Vodítkem pro určení výše činže je »ceno-
vá mapa«, kterou zveřejnilo Ministerstvo
pro místní rozvoj, a podle níž by už nyní
mohl nájem v Bohumíně činit až 66 Kč/m2.
Ve městě se přitom nájemné už dva roky
drží na částce 38,05 Kč/m2 a ani tu nemu-

seli Bohumínští platit v plné výši. Město
jim loni poskytlo slevu osm korun, letos
čtyři. Částka 38,05 Kč/m2 zůstane stejná 
i v příštím roce, jen s tím rozdílem, že od-
padne systém slev. Skutečné navyšování
proběhne až v letech 2013 až 2015 a nebude
nijak dramatické. I přesto radní rozhodli o ce-
nách s časovou rezervou, aby se nájemníci
mohli na zvýšení připravit. Například zvá-
žit své možnosti a uvažovat o směně bytů.

Součástí úpravy nájemného bude i do-
provodný »sociální« program. Nyní je ve fá-
zi dopracování a počítá například se systé-
mem úlev pro osamělé seniory nebo výhod
pro řádně platící nájemníky. S bonusem by
mohli počítat i lidé, kteří nebudou otálet 
s podpisem zmíněného dodatku k nájemní
smlouvě. Vedení města doufá, že uzavírání

dodatků proběhne bez komplikací a nebude
nutné řešit činži soudní cestou. Bohumín-
ská nabídka je totiž ve srovnání s jinými
městy více než korektní. Například CPI 
byty v Třinci stanovila pro rok 2013 částku
85 Kč/m2 a RPG byty v Havířově přišla už
letos, v momentě kdy začal platit nový 
Občanský zákoník, s částkou 90 Kč/m2.

V Bohumíně se veškeré vybrané nájem-
né vrací zpět do bytových domů. Tento
trend bude pokračovat a zvýšení činže 
logicky znamená i větší objem peněz na 
renovace a vylepšení. Zatímco letos činil
vybraný nájem ze 4,5 tisíc městských bytů
103 milionů, příští rok už to bude 111 mili-
onů a v letech 2013 až 2015 bezmála pět
set milionů.

Pavel ČEMPĚL

Nájem v městských bytech 
Kategorie 2012 2013 2014 2015

I. a II. 38,05 Kč/m2 42 Kč/m2 46 Kč/m2 50 Kč/m2

III. a IV. 28 Kč/m2 30 Kč/m2 32 Kč/m2 34 Kč/m2

Vývoj nájemného v Bohumíně v letech 2012 - 2015 

Přerušení 
dodávky elektřiny  

6. října od 8 do 15 hodin

bude přerušena dodávka

elektřiny v Šunychlu a Ko-

pytově. Odstávku si vyžá-

dá zajištění nezbytných

prací na zařízení distri-

buční soustavy.  (red)

a k t u á l n ě Bajcůvka se zbaví »džungle« a usazenin 
Nejprve sekery a pily, po nich kolové bag-

ry. V severní části města se rozjela dlouho 
očekávaná akce, čištění Bajcůvky. Udržovací
práce spustil správce toku, kterým je ŽDB
GROUP, za výrazné finanční pomoci města.
To na jedno z důležitých protipovodňových
opatření přispělo pěti sty tisíci.

Čištění Bajcůvky začalo v polovině září a potr-
vá zhruba dva měsíce. V první fázi se pracovníci
museli proklestit »džunglí«, která vybujela 

v okolí potoka. Nastartovali pily a pustili se do

mýcení náletových keřů a dřevin. Až po vyčiště-

ní břehů mohla do akce vyrazit strojová techni-

ka. »Ze dna odtěží sedimenty, čímž se prohloubí ko-
ryto a zvýší se jeho průtočnost,« vysvětlila vedoucí

odboru životního prostředí a služeb Věra Niklo-

vá. Větší objem koryta a lepší průtok hrají důle-

žitou roli v době vytrvalých deš�ů, protože rych-

leji odvádějí vodu a snižují riziko záplav.

(Pokračování na str. 7)
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Mé baterky nabíjí kultura, rodina a přátelé
Vystudovala uměleckou školu v Brně

a krátce působila ve výstavnictví. Před
pětatřiceti lety Kamila Smigová (56) 
začala působit jako pedagog v DDM
Bohumín. Na čas sice »zběhla« do umě-
leckého světa v Ostravě, ale Bohumín
nakonec zvítězil, a práci pro dům dětí
se věnuje dodnes. Její jméno je také ne-
odmyslitelně spjato s občanským sdru-
žením Maryška, jehož je předsedkyní.
Už třetí volební období je členkou
městského zastupitelstva. Zasedá ve fi-
nančním výboru a předsedá komisi kul-
tury. Také je pověřena radou města po-
sílením příhraničních vztahů s našimi
polskými sousedy, především na poli
kultury a volnočasových aktivit

Váš život je protkaný uměním a kulturou, jak
se to snoubí s komunální politikou?

Na nějakou politickou kariéru nepo-
mýšlím, ale práci v zastupitelstvu dělám
ráda. Také mě těší, že je te� mezi námi ví-
ce žen. Nejsem žádná feministka, ale urči-
tá témata si žádají ženský úhel pohledu.
Mou snahou je přenášet názory a podněty
občanů na zlepšení životních podmínek,
aby se nám tady opravdu dobře žilo, dý-
chalo a tvořilo, abychom svým dětem 
a vnukům předali město, které jim, jako
mně, přiroste k srdci.

Určitě není snadné rozjíždět takové množství
projektů. 

Sám to člověk nezvládne, ale když se dá
dohromady dobrý kolektiv, jde to téměř
samo. Neskromně můžu říct, že se mi daří
nacházet zapálené lidi, kteří v určité spo-
lečnosti »rozkvetou«, vyplave na povrch
jejich talent. Vážím si jich, a obecně si vá-
žím všech lidí, kteří něco dělají z vlastní 

iniciativy. A� už to jsou amatérští umělci,
sportovci, nebo dobrovolníci z různých
spolků a sdružení. Právě ti tvoří aktivní
společenský život ve městě. 

Parta nadšenců stála i u zrodu Maryšky. 
Jak se ta myšlenka na vznik sdružení před
jedenácti lety zrodila?

Ve městě v té době chybělo neformální
místo k setkávání umělecky smýšlejících
autorů a jejich přátel. Díky pochopení 
a podpoře města jsme získali prostory 
v centru Bohumína. Salon Maryška má
nádech kavárničky, kde si návštěvníci
všech věkových kategorií vychutnávají vy-
brané pořady v pohodové a inspirující at-
mosféře. Zdá se mi, že to byla dobrá volba,
a mám radost ze všech kladných ohlasů. 

Svěříte se na závěr, čím byste bohumínskou
kulturní scénu do budoucna ještě ráda obohatila?

Jednu myšlenku nosím v hlavě už několik
let a konečně se začíná měnit ve skutečnost.
Rádi bychom navázali na místní tradice,
které se začaly ztrácet s průmyslovým vývo-
jem města. První vlaštovkou jsou práce na
přípravě bohumínského kroje. Ale nejde
jen o kroj. Jsou to i zvyky, slezská kuchyně a
řemesla. Snažíme se po nich pátrat a zado-
kumentovat je. Jednou bychom chtěli vý-
sledky našeho snažení veřejně prezentovat,
ukázat lidem, z čeho vycházejí naše kořeny.

Děkuji za rozhovor. 
Pavel ČEMPĚL

Foto: Štefan Špic

Na přetřes přišla témata městská i lokální
Přes dvě stě lidí se zúčast-

nilo letošních setkání vedení
města s občany, která pro-
běhla od 13. do 15. září 
v městských částech.

Starosta Petr Vícha s místo-
starosty Lumírem Macurou 
a Igorem Bruzlem probrali na
besedách městské investice, do-
pravu i protipovodňová opat-
ření. Nechyběly ani zajímavosti
z oblasti kultury či sportu nebo
informace o zvyšování nájem-
ného a daně z nemovitosti. Ob-
čané se pro změnu zajímali 
o témata, která jsou specifická
pro jednotlivé městské části.

Tradičním zpestřením besed
je kvízová část, kdy mohou ob-
čané odpovídat na »soutěžní«
otázky a za správný tip obdrží
drobný dárek. Při setkání v Zá-
blatí sehrálo v této části svou

roli i naše Oko. Jeden občan si
z několika článků poznamenal
důležité údaje a doufal, že na

toto téma padne některý z do-
tazů. A měl správný odhad, 
uspěl hned několikrát. (red)

Starosta Per Vícha při setkání
s občany Šunychlu.

Foto: Lucie Balcarová   



Aqua-
centrum za-

žilo velké gruntování. Spáry tobo-
gánu bylo třeba vytmelit a jeho 
kovová konstrukce dostala nový
nátěr. Foto: Pavel Čempěl

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

Zdravotní pojiš�ovny hradí
takzvané ozdravné pobyty pro
děti a mládež. Poplatek za po-
byt v sanatoriu ale musí zapla-
tit rodiče. A s tím jim pomůže
právě město. Zaplatí dvě třeti-
ny z celkové pobytové ceny.
Radnice kromě toho zajistí 
i koordinaci pobytů a přepra-
vu dětí autobusem do sanato-
rií. Poprvé děti vycestovaly na
radnicí dotovaný měsíční lá-
zeňský pobyt do Metylovic le-
tos v únoru. Ve dvou turnu-

sech jej absol-
vovalo 66 dětí
a město na něj
přispělo částkou 110 tisíc.

Od roku 2012 se ale zvýší ce-
na za pobytový den v léčeb-
ném zařízení ze současných 60
na 100 korun. Za měsíc tato
částka u jednoho dítěte naros-
te na tři tisíce. »Už jsme s navý-
šením počítali a na jedno dítě má-
me vyčleněny dva tisíce korun.
Rodiče tak zaplatí jen tisícikoru-
nu. Pokud bude zájem vyšší, jsme

připraveni uvolnit na projekt dal-
ší peníze,« uvedl místostarosta
Igor Bruzl.

Po návratu z prvních pobytů
proběhla mezi dětmi a rodiči
anketa. Všichni byli nadšení,

vyslovili se pro
pokračování 
a dokonce roz-
šíření. Proto

jsou pro příští rok v plánu tur-
nusy tři. »S jedním počítáme do
Zlatých Hor, kam se mohou hlásit
malí astmatici. V Metylovicích,
které jsou určeny nejen pro děti
trpící dýchacími obtížemi, ale 
i nadváhou nebo skoliózou, mo-
hou proběhnout turnusy dva,«
řekla vedoucí odboru školství,
kultury a sportu Pavla Skoka-
nová.

Už od října mohou rodiče
kontaktovat dětské lékaře se
žádostí o sepsání návrhu na
ozdravný pobyt dětí. Návrh
pak schvaluje revizní lékař pří-
slušné zdravotní pojiš�ovny.
»Loni tato fáze proběhla na vý-
bornou díky úzké spolupráci tříd-
ních učitelek a dětských lékařek s
městem. Chtěla bych jmenovitě
lékařkám Janě Zamarské, Aleně
Kirkopulosové, Janě Konvičkové
a Martině Kubošové poděkovat,«
dodala Pavla Skokanová.

Druhý »ročník« lázeňských
pobytů by měl proběhnout 
v únoru. Jejich součástí budou
nejen léčebné kúry, ale i školní
výuka.

Lucie BALCAROVÁ, 
Pavel ČEMPĚL

Znovu za čistým vzduchem a v hojnějším počtu
Město opět pošle děti, které trpí alergií nebo astmatem, do

lázní. Rozhodli o tom jednomyslně zastupitelé na své zářijovém
zasedání. Na projekt ozdravných pobytů vyčlenili 190 tisíc. Příš-
tí rok v únoru by tak mělo za čistým vzduchem vycestovat téměř
sto školáků. Radnice už pro ně rezervovala léčebnu v Metylovi-
cích na Frýdecko-Místecku a Zlatých Horách na Jesenicku.

Počátek září byl v aqua-
centru ve znamení »podzim-
ního úklidu«. Bazén prošel
pravidelnou desetidenní od-
stávkou, čeká jej vždy jed-
nou ročně. Prováděly se 
opravy, které nelze udělat za
provozu, a samozřejmě se ve
velkém gruntovalo. Vše se
muselo zvládnout tak, aby
centrum mohlo zase rok bez
problémů fungovat.

Jako tradičně se v aquacent-
ru vypouštěly všechny bazény.
Bylo je třeba vyčistit a ošetřit
speciálními chemickými pro-
středky. Tmelily se spáry na to-
bogánu a vedle plaveckého ba-
zénu vyrostlo lešení, aby bylo
možné vycídit místa, kam člo-
věk jen tak nedosáhne. Díky
lešení je také možné jen jed-
nou do roka vyměnit žárovky.

Kromě úklidu nastal rovněž
čas oprav. Centrum má dvě
nová oběhová čerpadla a vý-
měník tepla. »Ten původní byl
málo účinný. V zimě nám dělalo
potíže udržet teplotu vody ve ven-
kovním bazénu,« ozřejmil ve-
doucí aquacentra Jaromír Vo-
ráč. Rekonstrukcí prošla také
jedna saunová kabina. Měnily
se lavice, na které si návštěv-
níci lehají mokří, a dřevěné
prvky hold nevydrží věčně.

V neposlední řadě došlo při
opravách i na výměnu popras-

kaných dlaždic v podlahách.
»Dlaždice se měnily už v minu-
losti, ale ne v takovém rozsahu.
Vždy se nahrazovaly jen po ku-
sech, te� v celých pásech,« uvedl
Voráč. Při tomto úkolu ale ře-
meslníci narazili na nečekaný
problém. Přestože aquacent-
rum vyrostlo před pouhými
šesti lety, některé z použitých
dlaždic se už přestaly vyrábět.
Nové mají jiný odstín, ale co je
horší, i rozměr. A tak se muse-
lo improvizovat. Nakoupily se
dlaždice, které se těm původ-
ním co možná nejvíce podoba-
ly, a obkladači museli jednu po
druhé na míru oříznout.

Pavel ČEMPĚL

Na bazénu se »šůrovalo«

a k t u á l n ě
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I Byt 1+2, v ulici Budova-
telská 308, číslo bytu 1, ka-

tegorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 53,75 m2,
celková plocha bytu 53,75 m2.
Prohlídka 29.9. v 8.45 - 9 ho-
din. Opakovaná licitace se ko-
ná 3.10. v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
881, číslo bytu 4, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 30,90 m2, celková
plocha bytu 33,60 m2. Prohlíd-
ka 26.9. v 16.30 - 16.45 hodin 
a 27.9. v 8 - 8.15 hodin. Licita-
ce se koná 3.10. v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
973, číslo bytu 42, katego-

rie I., 9. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 26,51 m2,
celková plocha bytu 26,51 m2.
Prohlídka 26.9. v 16.45 - 17
hodin a 27.9. v 8.15 - 8.30 ho-

din. Licitace se koná 3.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici B. Němco-
vé 679, číslo bytu 1, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 74,70 m2,
celková plocha bytu 79,45 m2.
Prohlídka 26.9. v 15.45 - 16 ho-
din a 27.9. v 8.30 - 8.45 hodin.
Licitace se koná 3.10. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Nerudova
1157, číslo bytu 13, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha bytu 69,02 m2.
Prohlídka 3.10. v 16.15 - 16.30
hodin a 4.10. v 8.15 - 8.30 ho-
din. Licitace se koná 5.10. v 16
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
1157, číslo bytu 60, katego-

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:

Licitace městských bytů připravované v říjnu

Zvýšení daně přichází po devatenácti letech

rie I., 13. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2, cel-
ková plocha bytu 51,49 m2. Pro-
hlídka 3.10. v 16 - 16.15 hodin a
4.10. v 8 - 8.15 hodin. Licitace
se koná 5.10. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Ostravská
204, číslo bytu 5, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 72 m2, celková
plocha bytu 77 m2. Prohlídka
29.9. v 9 - 9.15 hodin. Licitace
se koná 5.10. v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
833, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,40 m2, cel-
ková plocha bytu 50,70 m2.
Prohlídka 3.10. v 16.30 - 16.45
hodin a 4.10. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 5.10. v 16.45
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Partyzán-
ská 289, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,30 m2,
celková plocha bytu 64,30 m2.
Prohlídka 29.9. v 9.30 - 9.45
hodin a 3.10. v 15.45 - 16 ho-
din. Licitace se koná 10.10. 
v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
807, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 48,35 m2, cel-
ková plocha bytu 52,60 m2.
Prohlídka 3.10. v 16.45 - 17
hodin a 4.10. v 9.15 - 9.30 ho-
din. Licitace se koná 10.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Poděbra-
dova 125, číslo bytu 5, ka-

tegorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 58,95 m2,
celková plocha bytu 58,95 m2.
Prohlídka 5.10. v 16.30 - 16.45
hodin a 6.10. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 10.10. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Studentská
711, číslo bytu 3, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 79,40 m2, celková
plocha bytu 88,90 m2. Prohlídka
5.10. v 16 - 16.15 hodin a 6.10. 
v 8.30 - 8.45 hodin. Licitace se
koná 10.10. v 16.45 hodin.

Bližší informace lze získat na
✆ 596 092 199 nebo e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Zastupitelé v září schválili obecně zá-
vaznou vyhlášku, kterou se stanovují
koeficienty pro výpočet daně z nemovi-
tostí. Od ledna příštího roku dojde 
k dvojnásobnému zvýšení daně z nemo-
vitostí u jednotlivých druhů pozemků,
staveb, samostatných nebytových pro-
storů a u bytů. 

Se zvýšením musí počítat také majitelé
staveb pro individuální rekreaci a rodin-
ných domů využívaných pro individuální

rekreaci, staveb, které plní doplňkovou
funkci k těmto stavbám, garáží vystavě-
ných odděleně od obytných domů a samo-
statných nebytových prostorů užívaných
jako garáže. U těchto staveb se daň z ne-
movitostí zvýší o 1,5 násobek. 

Pro většinu občanů to bude v praxi zna-
menat stoprocentní navýšení částky, kte-
rou městu platili doposud. Navýšení se
nevztahuje na pozemky orné půdy, chmel-
nice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé
travní porosty. 

Tyto vybrané daně jsou příjmem rozpoč-
tu daného města a měly by do městské po-
kladny přinést v roce 2012 navíc 12 milio-
nů korun. Nutno podotknout, že k tomu-
to kroku se město odhodlalo po dlouhých
devatenácti letech, kdy v tomto období
nebyly ze strany města daně z nemovitostí
navyšovány. Získané prostředky město
použije na financování výstavby kanaliza-
cí, protipovodňová opatření, životní pro-
středí, zdravotnictví, sport a kulturu. 

Eva GIECKOVÁ, vedoucí finančního odboru

Město mělo možnost zvýšit daň z nemovitostí už před třemi 
lety, a to až pětinásobně. V České republice je tato daň obecně
jedna z nejnižších. Vloni vláda sama zvýšila tuto daň na dvojnáso-
bek, ale zase nám snížila jiné daně, takže město z toho nic nemělo.

Struktura této daně v Bohumíně odpovídá 
tomu, že jsme průmyslovým městem. Z celkového
objemu jen necelé dva miliony pocházejí z obytných a rodinných
domů, zato osm milionů od podniků a podnikatelů. Proto jsme
navyšování oddalovali a nejprve se dohodli s největšími podniky
o jejich příspěvku městu na regeneraci či na sportovní, kulturní 

a sociální projekty, což většina udělala. Ale bohužel ne všichni, 
a to by nebylo nadále spravedlivé. Proto jsme přistoupili k navý-
šení daně koeficientem 2, tedy o nejnižší zákonem danou 
možnost. Na jednání zastupitelstva sice zazněl i návrh na vyšší

navýšení, ale nechceme ani občany ani podnika-
tele v této nelehké době zatěžovat nadměrně.

Získané prostředky od vlastníků domů investu-
jeme opět do městských částí, na kanalizaci a protipovodňová 
opatření. Prostředky od podniků do dopravy a životního prostředí,
právě tyto oblasti firmy nejvíce zatěžují.

Petr VÍCHA, starosta

Největší díl daně odvádějí průmyslové podniky

k  v ě c i



▼ Loni opravená hasičská zbrojnice v Kopytově se stala terčem vloupání. O drzosti zlodějů vypovídá
i to, že do objektu vnikli hlavním vchodem z osvětlené ulice. ▼ František Mlynkec obhlíží škody. Zmizely také

helmy a zásahové obleky. Foto: Pavel Čempěl a Policie ČR
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Neznámý gang okrádá hasiče z Karvinska

Součástí modernizace kinosálu byla i výměna projekčního plátna.
Foto: Karel Balcar

»Základem naší technologie je
4K digitální projektor. Oproti 2K
projektorům, kterými je vybave-
na většina digitálních sálů v re-
publice, je to obrovský rozdíl. Asi
jako mezi televizí s HD rozliše-
ním a běžným televizorem,« vy-
světil ředitel K3 Karel Balcar 
s tím, že v celé republice jsou
zatím jen dvě kina vybavená
shodným projektorem, jaký je
v Bohumíně.

Pro 3D projekci kino využí-
vá moderní technologii Dolby
3D Digital cinema s pasivními
brýlemi. Jsou lehké a nemůže
se stát, že brýle kvůli vybité
baterii nefungují. Baterie totiž

nepotřebují. »Je to navíc jediný
systém, kde není divák limitován
tím, na kterém sedadle sedí. Vý-
robce garantuje srovnatelné vjemy
na celé ploše sálu,« dodal Balcar.

Digitalizace stála 3,8 milio-
nu, 800 tisíc získalo kino ze
Státního fondu pro podporu 
a rozvoj kinematografie, zby-
tek šel z městského rozpočtu.
Původní projekt náklady na
rekonstrukci vyčíslil na 4,4
milionu, a to pouze při použití
2K projektoru. Výběrovým ří-
zením se podařilo zakázku s kva-
litnějším projektorem 4K vy-
soutěžit o 600 tisíc levněji.

Digitalizace byla nevyhnu-
telná. Filmoví distributoři vy-
dávají řadu snímků, které už
nelze promítat na klasických
promítačkách. Jsou jen v digi-
tální podobě, stejně jako stále
populárnější 3D filmy. Bohu-
mínské kino te� navíc bude
moci promítat filmy v premié-
rových datech, a ne až se zpož-
děním 4 až 8 týdnů, jak tomu
bylo dříve. (kab)

Jedno z nejmodernějších kin v republice startuje
Filmové orgie mohou vypuknout. Digitalizace kina je u kon-

ce a nejmodernější vybavení nabídne divákům filmové zážitky
ve špičkové kvalitě. Jeho plný potenciál otestuje »3D filmový
festival«, který potrvá od pondělí 26. září do neděle 2. října.
Diváci se mohou těšit na dvanáct trojrozměrných projekcí.

Zloději se nezastaví před ničím. Před
jejich řáděním nebyla ušetřena ani ha-
sičská zbrojnice v Kopytově. Neznámí
pachatelé do ní vnikli v noci na 9. září 
a odnesli si vybavení za více než sto tisíc.

Zůstává nad
tím rozum

stát. Okrá-
dat hasi-
če, kteří
nasazují
životy, 

Také z Kopytova si odnesli tři helmy a dva

zásahové obleky. »Vůbec to nechápu, to pře-
ce nemůžou nikde prodat. A pro nás je to vel-
ká ztráta. Jeden protipožární oblek vyjde na
čtrnáct tisíc,« kroutil hlavou velitel jednot-

ky František Mlynkec.

Zloději, kteří úřadovali v Bohumíně,

nebyli žádní amatéři. Vylomili bezpeč-

nostní zámek a nikde nenechali otisky.

Ostatní jednotky by se měly mít na pozo-

ru. Kdo ví, kde gang vykrádající požární

zbrojnice znovu udeří. (tch)

aby chránili majetek a zdraví lidí. Smutné
je, že to není ojedinělý incident. V regionu
zřejmě řádí gang, který se právě na okrádání
dobrovolných jednotek specializuje. Ta ko-
pytovská byla během necelého měsíce už
třetí. Identickým způsobem vnikly neznámé
hyeny i do hasičských zbrojnic v Petřvaldu 
a v Karviné-Ráji.

Zarážející je na sérii vloupání i kořist, po
které pachatele pasou. Berou samozřejmě
i věci, které se dají snadno zpeněžit, jako
jsou počítače, tiskárny či fo�áky. Hlavně se
ale zaměřují na výstroj samotných hasičů.

▼
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Město vezme domovy seniorů
pod svá křídla

Dva bohumínské domovy seniorů, které nyní zastřešuje kraj-
ský Domov Jistoty, přejdou od roku 2014 pod správu města.
Převod posvětili zastupitelé. Budova ve Slezské ulici ve Starém
Bohumíně už městu patří a převod se tak dotkne »jen« provozu.
Domov v bývalých kasárnách přejde pod město celý, včetně 
objektů, které nyní vlastní Moravskoslezský kraj (MSK).

O oba domovy má město zá-
jem dlouhodobě. První nabíd-
ka převodu přišla už v roce
2008 a zastupitelé na ni kývli.
Operace se ale nakonec neu-
skutečnila, protože Bohumín
musel řešit jiné priority. »Mu-

seli jsme v té 
době provozně
podpořit nemocnici, kde v souvis-
losti s regulačními opatřeními
hrozil odchod personálu za vyšší-
mi výdělky,« uvedl místostaros-
ta Igor Bruzl. Druhým důvo-

dem, který zmařil převod, bylo
celostátně nevyjasněné finan-
cování v oblasti pobytových
sociálních služeb.

To sice stále vyjasněno není,
ale město o domovy stojí. 
Zvláště když je jejich existence
pod křídly MSK nejistá. Kraj
se totiž chce do roku 2013
svých čtrnácti domovů pro se-

niory »zbavit«.
Vyplývá to ze
zprávy, která se

zabývá plánem sociálních slu-
žeb v MSK na léta 2010 - 2014.
»Podle tohoto materiálu kraj v první
fázi nabídne domovy obcím. Když
je nepřevezmou, zařízení se po-

stupně přemění na sociální služby
zaměřené na cílové skupiny se
specifickými potřebami. Napří-
klad na osoby závislé na alkoholu,
bezpříjmové, či bez přístřeší,«
sdělil vedoucí bohumínského
sociálního odboru Daniel Ucháč.

Zastupitelé za tohoto stavu
se schválením převodu neotá-
leli, protože město domovy
pro seniory potřebuje. Po 
jejich převzetí v roce 2014 
budou zřejmě začleněny pod
už existující Centrum sociál-
ních služeb Bohumín, které by
tak zajiš�ovalo všechny služby
pro seniory na území města. 

Pavel ČEMPĚL

rozhodnuto

Denní stacionář Domovinka se před 
zimou obléká do teplého »vaťáku«. V rámci
postupné modernizace objektu přišla letos
řada na zateplení. Izolační materiál na něj
věnoval zdarma bohumínský Rockwool.

Domovinka, která poskytuje zázemí dospě-
lým osobám s mentálním a kombinovaným po-
stižením, procházela rekonstrukcí postupně.
Každý rok se městský objekt dočkal nějakého
vylepšení. Nejdříve to byla nová okna a oprava
kanalizace, loni se sanoval suterén a zbývalo už
jen vyměnit troje vstupní dveře, sklepní okénka
a hlavně zateplit fasádu. Náklady na poslední 
etapu si vyžádaly milion s tím, že Rockwool vě-
noval minerální vatu v hodnotě 160 tisíc. Budo-
va se totiž nezateplovala klasickým polystyré-
nem ale minerální vatou, která je mnohem kva-
litnější, zejména kvůli svým ohnivzdorným
vlastnostem. Rekonstrukce je naplánována do
konce října. (red)
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Budova Domovinky už je pěkně v teple

Při hledání vhodného místa
pro noclehárnu padla volba na
dům v Pudlově. Leží mimo
střed města, ale není to sem
daleko, a především hned 
v sousedním domě funguje
Denní centrum pro osoby bez
přístřeší Charity Bohumín. 
A protože si právě tato organi-

zace vezme pod patronát i noc-
lehárnu, služby obou zařízení
na sebe plynule navážou.

Zřízení noclehárny si až na
přesunutí venkovního oplocení
nevyžádá žádné stavení úpra-
vy. »Zařízení vznikne ze čtyř by-
tů, z nichž je každý vybaven kou-
pelnou a plynovými topidly. Byty

mají samostatný vchod,« vysvět-
lila vedoucí majetkového od-
boru Eva Drdová. Lidé bez pří-
střeší sice budou za jedno pře-
nocování platit asi třicet ko-
run, ale to náklady na provoz
nepokryje. Zařízení proto bude
financovat charita s dotací stá-
tu a dílem přispěje i město. Po-
kud se noclehárna podle plánu
rozběhne už v listopadu, letoš-
ní příspěvek města bude před-
stavovat 60 tisíc. Na celý příští
rok se z rozpočtu počítá s část-
kou 130 až 200 tisíc. (tch)

Otevírá se noclehárna pro lidi bez přístřeší
Bezdomovectví bude ve městě od listopadu o něco kultivova-

nější. V Drátovenské ulici v Pudlově otevře své brány nová noc-
lehárna, která kapacitou nabídne přespání deseti mužům a de-
seti ženám. Osoby bez přístřeší už tak nebudou muset potupně
přespávat na lavičkách nebo v provizorní »čekárně« na nádraží.

Za staré vstupenky
chtějte nové

Nevyhazujte použité vstu-
penky z kina. K3 Bohumín vy-
hlásilo novou soutěž, kdy za ur-
čitý počet starých vstupenek 
z období od 26. září do 31. pro-
since, diváci získají zdarma líst-
ky na jiné kulturní akce. Pět vstu-
penek z kina lze vyměnit za vy-
braná divadelní představení ne-
bo novoroční koncert. Kdo na-
sbírá deset lístků, získá volnou
vstupenku na talkshow Zdeňka
Izera a Šárky Vaňkové. Staré
lístky za nové mohou soutěžící
vyměnit v pokladně kina. (red)
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Bajcůvka se zbaví »džungle«
a usazenin 

(Dokončení ze str. 1)
Práce se týkají úseku, který

je dlouhý půl druhého kilo-
metru. Začíná u mostu za are-
álem štěrkoven a vede přes
Starý Bohumín až k restauraci
Češi. »Tady budou práce nava-
zovat na úpravy toku prováděné
v rámci stavby dálnice,« dodala
Niklová.

Údržba Bajcůvky si vyžádá
jeden milion, přičemž město

pokryje svým příspěvkem po-
lovinu nákladů. Jeho poskyt-
nutí správci toku odsouhlasilo
zastupitelstvo.

V Bohumíně jde momentál-
ně o nejrozsáhlejší úpravy na
místních tocích, ale zdaleka ne
jediné. Na Vrbické stružce se
opravovala hráz a lomovým ka-
mením se zpevňovala nátrž, 
v Pudlově se čistil potok od ná-
letu a křovin a očisty se dočkal
i sto šedesát metrů dlouhý úsek
Skřečoňského potoka. (red)

Přijďte na dražbu
ztrát a nálezů

Sháníte bicykl nebo mobil
za pár korun? Žádný problém.
V pondělí 26. září v 15.30 ho-
din proběhne na nádvoří
radnice tradiční dražba ztrát
a nálezů. V nabídce je tento-
krát osmačtyřicet položek.
Prohlídka dražených před-
mětů začíná čtvrt hodiny
před aukcí v 15.15 hodin.

»Favoritem co do počtu jsou le-
tos bezkonkurenčně jízdní kola.
Bude jich šestnáct, i když některá
už mají opravdu hodně najeto,«
říká vedoucí organizačního od-
boru Miroslava Šmídová. Na
nové majitele čekají také mo-
bilní telefony, batohy, oblečení
a další věci běžné spotřeby. Me-
zi ne zrovna běžné ztráty patří
florbalová hokejka, motorkář-
ská přilba, obrazy nebo stan.

V dražbě končí ztráty a nále-
zy, které se našly bu� na vla-
kovém nádraží nebo přímo ve
vlaku a do Bohumína přicesto-
valy. Někdy se nálezy objeví
také na městském úřadě, ob-
čas je najdou strážníci při
svých pochůzkách. Radnice je
skladuje půl roku, pokud se 
o ně nepřihlásí majitel, stávají
se majetkem města. Veřejné
dražby pořádá radnice v od ro-
ku 2006. (luk)

Na vybraných místech ve
městě se do dvou let zazele-
nají dvě tisícovky nových
stromů. Bohumín je totiž
prvním městem v kraji, kte-
ré uspělo se žádostí o dotaci
z evropských fondů na izo-
lační zeleň. Ta se stane sou-
částí tažení proti všudypří-
tomnému prachu.

Projekt, který počítá s vý-
sadbou v letech 2012 a 2013,
už je hotov a stačí vyhlásit vý-
běrové řízení. Lokality pro no-
vou zeleň byly vybrány tři. Na
Panském u budovaného ob-
chvatu, mezi sídlištěm v To-
vární ulici a Bochemií a na

Gliňoči, kde dojde na regene-
raci tamního porostu.

Zahradnická megaakce si vy-
žádá 16,6 milionu, ovšem bez-
mála 15 milionů (90 procent)
půjde z dotace Operačního
programu Životní prostředí.
Město uhradí zbylých deset
procent nákladů.

Izolační zeleň je jedním z pro-
tiprašných opatření, kterými
se město snaží zlepšit nepříz-
nivý stav ovzduší. Řadí se mezi
ně i v létě schválená vyhláška
o přepravě sypkých materiálů
nebo centrální zásobování
teplem, díky kterému v Bohu-
míně ubylo kotelen. (red)

Zelená bariéra proti prachu ČZS ZO Vrbice pořádá
6. ročník výstavy ovoce,

zeleniny a květin. Výstava se koná v sále restaurace U Zvonu ve
Vrbici v sobotu 24. září od 10 do 18 hodin a v neděli 25. září od 
9 do 18 hodin. Výpěstky určené pro výstavu se budou přijímat 
v pátek od 13 do 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. (zag)

Výstava ovoce a zeleniny

p o z v á n í

Pozor na podvodníky! Policie prošetřuje
případ z 12. září, kdy se trojice hochštaplerů
pokusila v Pudlově připravit o peníze majite-
le rodinného domu. Vydávali se za pracovní-
ky, budující kanalizaci, a žádali v hotovosti
čtyřtisícovou zálohu na přípojku. Duchapří-
tomní manželé naštěstí lest prokoukli. Hoto-
vost podezřelým nedali a událost nahlásili
městskému úřadu i policii.

Pachatelé, kteří přijeli v tmavém kombíku, vy-
užili momentu překvapení a byli poměrně pře-
svědčiví. Sebevědomě nakráčeli na zahradu
manželů Hradilových v Rolnické ulici a hned
začali s »přípravami« výkopových prací. »Na za-
hrádce nám vytrhali dlažbu a nějaké výpěstky s tím,
že tudy povede přípojka. Předstírali, že všechno hroz-
ně spěchá, a že bagry už jsou na cestě,« líčila udá-
lost Vlasta Hradilová. Dodala, že trojice měla
jasně rozdělené role. Nejmladší (asi 25 let) měl
montérky a hrál dělníka, starší (asi 55) se před-
stavil jako Horváth, šéf výkopové firmy. Třetí
muž (asi 40), jediný bílé pleti, se nechal oslovo-
vat titulem »inženýr«.

Přestože muži celou akci plánovali, některé
detaily podcenili. Tvrdili, že přípojky dotuje 
Evropská unie a domkaři zaplatí jen část, což je
nesmysl. Přípojky si vždy hradí majitelé nemovi-
tostí sami. Také neuměli spočítat doplatek ke
zmíněné »dotaci« a cifry stříleli od boku. A po-
dezřelé bylo i to, že slovní i písemný projev 

»inženýra« odpovídal stěží základnímu, natož
univerzitnímu vzdělání.

»Bylo nám to všechno hodně podezřelé. Když jsme
jim řekli, že doma hotovost nemáme a musíme k ban-
komatu, okamžitě chtěli jet s námi,« uvedla Hradi-
lová. Místo k bankomatu však s manželem pro-
zíravě zamířila na radnici a pak na policii. Ta už
se případem zabývá.

»Vzhledem k výši možné škody tento skutek posu-
zujeme jako přestupek,« sdělila Zlatuše Viačková 
z karvinské policie. Pokud by se ale stejní podez-
řelí pokusili oklamat více poškozených, může po-
licie případ překvalifikovat na přečin podvodu.

Pavel ČEMPĚL

Kanalizace vždy buduje firma, která vzejde z výběrového
řízení. V oblasti výstavby jsou s předstihem vyvěšeny informace o projektu s kontakty na stavbaře a měst-
ský úřad. Firma pokládá vždy jen hlavní kanalizační řad, přípojky k jednotlivým domům jsou v režii je-
jich majitelů. Žádné dotace se na přípojky nevztahují a už vůbec se nevybírají peníze v hotovosti. (red)

Nedejte podvodníkům šanci

Vlasta Hradilová nad hromadou dlaždic, které z chod-
níku vytrhali falešní kopáči. Foto: Pavel Čempěl

Falešní kopáči mámili peníze 
na kanalizaci
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Medvídci se v mateřince zabydlují

Plavecká soutěž měst
Pod záštitou Českého olympijského výbo-

ru (ČOV) se 5. října uskuteční 20. ročník ce-
lostátní soutěže »Plave celé město«. Bohumín
se k ní už tradičně připojí a přivítá všechny
plavce od 6 do 20 hodin v aquacentru.

Soutěžit mohou plavci všech
věkových kategorií a v odpoví-
dající kategorii bude zhodnocen jejich plavecký
výkon. Jde o to, aby soutěžící uplavali libovol-
ným způsobem co nejrychleji stometrovou tra�.
Organizátoři mohou zařadit mezi účastníky i ty

zájemce, kteří nemají trvalé bydliště v daném
městě. Stačí pouze chu� plavat či soutěžit.

Jako každý rok získají tři nejúspěšnější města
ve své kategorii diplom a pohár od ČOV. Z mi-
nulých dvou let máme na kontě dvě vítězství 

a bylo by hezké zkompletovat
zlatý hattrick. 

Město Bohumín už pošesté
vyhlašuje »interní« soutěž o nejrychlejšího, nej-
mladšího a nejstaršího plavce v mužské i ženské
skupině. Každý soutěžící získá diplom, jeden vol-
ný vstup do aquacentra a drobný dárek. (vor)

p o z v á n k a

Na letošní začátek školního roku byly
zvědavé nejen děti, ale také učitelky

mateřinky v Nerudově ulici. Od září jsme to-
tiž větší. Nejen děti, které povyrostly o pár
centimetrů. I naše školička se rozrostla o no-
vou třídu velmi malých, tří až čtyřletých dětí.
Říkáme jim »Medvídci«.

Po celou dobu prázdnin se opravovalo, stěho-
valo, zařizovalo. Bylo zapotřebí mnoho šikov-
ných rukou, které se nebály přiložit ruku k dílu.
Ale také těch, kteří přispěli finanční nebo mate-
riální pomocí. Město Bohumín poskytlo na 

vybavení třídy dotaci, ale také zakoupilo nové
hračky. Firma BSK Metal vyrobila zdarma pro
naše děti regály na peřiny a na hračky. BM ser-
vis pomáhal s veřejně prospěšnými pracovníky 
s opravami, stěhováním a podobně.

Všem za pomoc děkujeme. A věříme, že se na-
ši Medvídci budou ve školičce cítit jako doma 
v mámině náručí, ale že se také v dětském kolek-
tivu mnoho nového naučí. Takže pohodový
školní rok plný dětských úsměvů, protože 
s úsměvem jde všechno líp.

Miroslava ABSOLONOVÁ, ředitelka školky

Novomanželé se podělili o své štěstí
Dnes již manželé Fluxovi se obrátili na naše sociální zařízení

s prosbou o zhotovení keramických destiček se svatebním mo-
tivem pro své hosty a přátele. S velkým nadšením a zápalem
vytvořili naši klienti 80 netradičních svatebních upomínek, 
aniž tušili, jak milé překvapení a odměna na ně bude čekat.

Pan a paní Fluxovi osobně darovali klientům sociálně terapeu-
tických dílen a denního stacionáře výtvarné a kreativní potřeby,
které původně získali v den uzavření jejich manželství. Vážíme si
toho, že v tak radostné a pro ně významné životní chvíli nemysle-
li jen na své štěstí a dokázali nabídnout pomoc těm, kteří ji potře-
bují.  Děkujeme a přejeme mladým novomanželům v jejich spo-
lečném životě hodně lásky, vzájemného porozumění a tolerance.

Klienti a pracovníci DomovinkyFoto: DS Domovinka

k r á t c e

Řidiči, vytáhněte
plachty

Už čtvrt roku ve městě pla-
tí Obecně závazná vyhláška 
o přepravě sypkých materiá-
lů. Ty je možné převážet pou-
ze »zaplachtovanými« vozy.
Smyslem vyhlášky je omezit
prašnost, která se šíří z korb
automobilů, a usypávání
přepravovaných materiálů
na vozovku.

Na dodržování vyhlášky do-
hlížejí strážníci, kteří mohou
provinilé řidiče pokutovat.
Přestože nařízení platí už od 
1. července, stále se bohužel
setkávají s dopravci, kteří jej
porušují a tvrdí, že o něm slyší
poprvé. Vyhláška se přitom ne-
vztahuje jen na ryze sypké ma-
teriály. Pod plachtou se musí
převážet i tuhé komodity, na-
příklad cihly, zemědělské plo-
diny nebo uhlí, ze kterých se za
jízdy rovněž může prášit. Dří-
vější praxe, kdy materiály sta-
čilo pokropit, už neplatí. (red)

Volba povolání
Pod patronací měst, střed-

ních škol a Úřadu práce pro-
běhne výstava »Volba povolání
2012/2013«. Bude zaměřená
na aktuální vzdělávací nabíd-
ku středních škol na Karvin-
sku a vybraných škol v nejbliž-
ším okolí. Výstava proběhne 
1. listopadu v Obecním domě
Družba v Karviné, 10. listopa-
du v Městském kulturním
středisku Reneta v Havířově 
a 22. listopadu v Domě kultu-
ry města Orlové vždy od 10 do
16 hodin. (red)
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Nové prostory, nové aktivity

Slůně v duchu velkých změn

k r á t c e

Družina má ještě
volná místa

Žáci 1. stupně Základní ško-
ly Bezručova mohou využít
nabídku několika posledních
volných míst ve školní druži-
ně. Je v provozu od 6 do 16 ho-
din a postará se o bezpečí dětí
v době, kdy jsou rodiče v za-
městnání. Volná místa ještě
jsou v centrálním pracovišti
školy i ve škole v Záblatí. Bližší
informace na číslech 596 018
184 nebo 777 314 371. (red)

Poprvé a jinak
Letos jsme porušili dlouho-

letou tradici zahajování škol-
ního roku Střední školy Bo-
humín v sále domu služeb.
Nové žáky jsme 1. září přiví-
tali v příjemném prostředí 
kina a byl to dobrý nápad.

V sále se sešlo téměř 250 žáků
prvních ročníků, některé dopro-
vázeli i jejich blízcí. O slav-
nostní zahájení se postaraly
žákyně druhého ročníku obo-
ru Sociální služby, které si při-
pravily krátký program. Násle-
dovalo představení vedení ško-
ly a učitelů. Na co se mohou
nováčci těšit a čeho se mají
možnost zúčastnit v rámci mi-
moškolních aktivit, to jim při-
blížil krátký film z dílny peda-
gogů. Dověděli se o adaptač-
ním kurzu, lyžařském výcviku,
exkurzích, také o maturitních
a závěrečných zkouškách. Na
programu bylo i seznámení se
současností i s bohatou historií
školy. Závěrečné slovo bylo přá-
ním úspěšného vkročení do
nové etapy života nastupujícím
žákům, do etapy, v níž mají
možnost dokázat, že jsou mla-
dými lidmi, kteří vědí, co chtějí.

Zuzana SERBOUSKOVÁ,
ředitelka

Bobeš nám roste. Centrum mladé rodiny
rozšiřuje rok od roku spektrum svých aktivit
a prostory nejsou nafukovací. A tak mamin-
ky s dětmi vystřídaly na tři měsíce stavební
čety, které vtiskly centru novou podobu. Do-
savadní prostory v přízemí prošly kompletní
rekonstrukcí, ale to není zdaleka vše. Bobeši
přibylo celé jedno patro, které poskytne zá-
zemí pro řadu atraktivních novinek.

»Herna v přízemí byla sice velká, ale souběžně
probíhající aktivity se navzájem rušily. Navíc to ně-
kdy vypadalo jako na divadle. Dohrát jedno dějství,
rychle vyměnit rekvizity a už začíná další,« popiso-
vala provoz vedoucí centra Petra Kalichová. Pak
ale přišla nabídka, která se neodmítá. Získat jed-
nou tolik prostoru, který lze přetvořit k obrazu
svému, to je přece výzva. »Je úžasné, když se vize 
začínají zhmotňovat,« pochvalovala si vedoucí při
obhlídce přestavby prvního patra. Zatím se zde
ještě pilně pracuje, ale pokud nenastanou kompli-
kace, v říjnu už by mohlo začít sloužit klientům.

Bobeš se za dvanáct let vyprofiloval v »profesio-
nální« neziskovou organizaci, která nabízí aktivity
pro děti a jejich rodiče, nastávající rodiče i samot-
né dospěláky. V nových prostorách tak bude mít
své místo tělocvična pro nejmenší děti, výuková 
a výtvarná místnost, nebo zázemí s projektorem 
a plátnem pro vzdělávání a kurzy. »Nabízíme pora-
denství v krizových situacích a nově se připravujeme

na rodinnou poradnu, která v Bohumíně dosud chybě-
la. To jsou záležitosti, které vyžadují diskrétní prostředí,
a to nyní budeme schopni nabídnout,« vysvětlila 
Kalichová. Další z novinek bude »miniškolič-
ka«, která se jeden den v týdnu postará o malé,
třeba i jednoleté caparty vytížených maminek.

V Bobeši už se na nové prostory a aktivity 
těší. Především ocení, že si jednotlivé činnosti
nebudou překážet a každé patro bude mít své za-
měření. Přízemí bude sloužit »volným« aktivi-
tám, v patře budou organizované kroužky, kurzy
a vzdělávání. Už jen počkat, až řemeslníci položí
poslední kachličku a může se pomyslně přestřih-
nout slavnostní páska. Pavel ČEMPĚL

Bobeš nabízí aktivity dětem i dospělým.
Foto: CMR Bobeš

Cvičení pro těhulky probíhá přímo v rodinném centru.
Foto: Pavel Čempěl 

Jedenáctý rok existence začíná pro Slůně sice
na stejné adrese, jen ho maminky najdou v ji-
ných prostorách školky v Nerudově ulici. Na
původním místě vznikla přes prázdniny třída
mateřinky pro velmi malé děti a rodinné cent-
rum se stěhovalo o několik dveří dál. »Původně
to byla prádelna a sušárna. Musela se zbourat příč-

ka, zrušit sklad a celé prostory zadaptovat,« prozra-
dila Vilma Valentová. Zázemí už vypadá k světu,
ale ještě je třeba mnohé dopilovat. Některé akti-
vity, například cvičení pro těhulky, už probíhají.
Jiné se rozběhnou v nejbližších dnech.

Místnosti centra jsou te� o poznání menší,
ale všechny aktivity by měly zůstat zachovány.
Jen budou některé z nich probíhat na »odlouče-
ných pracovištích«. Cvičit se třeba bude v tělo-
cvičně střední školy. »Naše menší, intimnější a ro-
dinnější zázemí některé maminky určitě přivítají. Pro
nás ale samozřejmě bude trochu složitější aktivity na
různých místech skloubit,« přiznala Valentová.

Podle koordinátorky Slůněte by nové prostory
mohly také navodit atmosféru, která v centrech
vládla v dobách jejich zakládání. Maminky se
tenkrát více angažovaly a samy mnohé aktivity
realizovaly. »Rozhodně nechci na maminky přená-
šet celou zodpovědnost. Ale kdyby se samy zapojily 
a přicházely s novými nápady, možná by si ›svého‹
centra více vážily,« prohlásila Vilma Valentová.
Do budoucna by také ráda vnesla do centra více
spontánnosti. Děti podle ní nemusí mít pro-
gram předem »nalajnovaný«. Přirozená hravost
jim je jen ku prospěchu. Pavel ČEMPĚL

Návrat ke kořenům. Začátek druhé dekády Rodinného centra Slůně se nese v duchu velkých
změn. I nezasvěceného »praští do nosu« nové, byť o něco skromnější, prostory. Koordinátorka centra
Vilma Valentová by ovšem ráda změnila i jeho »filozofii«. Jde jí o návrat k modelu z doby, kdy podob-
ná centra vznikala, a kdy do nich samy návštěvnice, především maminky, vkládaly svůj potenciál.

Poděkování
Pracovníkům kuchyně

Bohumínské městské ne-
mocnice děkuji za výborné
řízečky a cukrářce Evičce
za úžasné zákusky na sva-
tební hostinu. Speciální
poděkování patří prodavač-
ce Lidušce Mandátové za
zlaté srdce, ochotu a vstříc-
nost. Eva MUSILOVÁ



Biliard hokej se hraje na »hřišti« o rozměrech 120 x 60 centimetrů.
Předvídání tahů protihráče a přesné údery, to je šprtec v podání české
špičky. Kufřík s profesionální sadou hracích kamenů, které představují
»hokejisty«, puky a miniaturní hokejky. Foto: Pavel Čempěl
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Mistři »šprtali« před prázdnými ochozy

Rovných sedmašede-
sát let. To byl věkový
rozdíl mezi nejmlad-
ším a nejstarším
chovatelem, kteří 
o víkendu 17. a 18. září
vystavovali své pestro-
barevné opeřence
areálu PZKO
ve Skřečoni. 

Členové skřečoňské základní
organizace Českého svazu cho-
vatelů okrasného ptactva  pořá-
dali v prostorách PZKO výsta-
vu okrasného ptactva a ba-
revných kanárů. Bylo tady k vi-

Festival barev a ptačího zpěvu ve Skřečoni

dění 156 barevných a postavo-
vých kanárů, 60 papoušků, 30
výstavních andulek a 44 drob-
ných exotů. Výstava byla pro-
dejní a také soutěžní, chovatelé
se utkali ve dvanácti katego-

riích. Nejmladší chovatel Patrik
Ferstel (6) a nejstarší Bronislav
Janoszovski (73) byli důkazem
toho, že se vztah k ptáčkům dě-
dí z generace na generaci. Je to
totiž vnuk s pradědečkem. (tch)

▲ Návštěvníky čekala už u vstupu atrakce výstavy, velmi přítulný Alexandr veliký. ▲ Malý chovatel Patrik
Ferstel (6) v náručí svého dědečka. Rodina tak měla na výstavě zastoupení tří generací. Vystavovaní exoti 
hýřili všemi barvami a ti nejkrásnější z nich získali ceny v různých kategoriích. Foto: Pavel Čempěl

▲

Český »vynález«, stolní hokej, mohli
vůbec poprvé shlédnout místní sportov-
ní nadšenci. V sále TJ Viktorie ve Starém
Bohumíně proběhl exhibiční turnaj
předních českých hráčů. Akce měla zpo-
pularizovat tento sport ve městě a přilá-
kat zapálenou omladinu.

Biliard hokej, lidově »šprtec«, vznikl
před desítkami let právě na českém území.
Zprvu se hrál s knoflíky nebo mincemi, hrá-
či současnosti však používají profesionální
vybavení. Díky tomu, že toto odvětví
sportu má kořeny u nás, patří čeští
hráči k evropské špičce a pravidelně
sbírají mistrovské vavříny.

»V podstatě je-
diná evropská kon-
kurence je ve

Švédsku. Kuriózní je, že jejich základnu tvoří
jen osm hráčů, které dal dohromady ve Skandi-
návii žijící Čech,« prohlásil Zdeněk Palatka.
Tento český vicemistr se před časem přistě-
hoval do Bohumína a byl zaskočen, jak má-
lo se tady o tomto sportu ví. Starší generace
si ještě vzpomněla na šprtec s mincemi,
mladší neříkal stolní hokej vůbec nic. Proto

se rozhodl pozvat své přátele, ligové hráče,
a uspořádat exhibici. Pokud by přilákala 
a oslovila dostatek nadšenců, mohl v Bohu-
míně vzniknout oddíl biliard hokeje s vlast-
ní městskou ligou. Myšlenka jistě bohulibá,
ale zřejmě zůstane jen u ní. Přestože na 
exhibici dorazili mistři republiky a předvá-
děli šprtec na vrcholové úrovni, museli se
obejít bez divácké kulisy. Stolní hra napo-
dobující lední hokej holt nenašla u míst-
ních pochopení. (tch)



Farmářský trh oslovil vyznavače přírodních produktů. Například
kořením bez chemických přísad. Foto: Pavel Čempěl
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Moravské vínečko teklo proudem

Saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens)
Příroda kolem nás - hmyz Bohumína (81)

Sarančata (Caelifera) se od
příbuzných kobylek liší na
první pohled krátkými ty-
kadly. Většina z nich stridu-
luje, tzn. že zpěv vytváří tře-
ním zadních stehen o přední
křídla. V ČR jich bylo zatím
zjištěno 52 druhů.

Saranči modrokřídlou spíše
uslyšíme než uvidíme, protože
její barva se přizpůsobuje pod-
kladu. Při jejím vyplašení ji 
v letu prozradí sytě modrá zad-
ní křídla s černým pruhem. 

Je to teplomilný a suchomilný
druh o délce až 30 mm. Obývá
kamenitá místa, stepi, úhory 
a jiné biotopy s řídkou vegetací
v nížinách až pahorkatinách; 
v Beskydech ji nalézám až do
600 m n. m.

Na Karvinsku je velmi hoj-
ná, protože průmyslová čin-
nost ji vytváří vhodná prostře-
dí k životu. Osídluje zde haldy,
průmyslové závody, nejrůzněj-
ší staveniště i okraje měst 
a podél železničních tratí pro-
niká na nová stanoviště. Neji-
nak je tomu i v Bohumíně.  

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Jižní Morava zavítala na se-
ver. I zdejší, spíše pivem »odko-
jený« lid, totiž dokáže ocenit
lahodný mok z  hroznů. Tento-
krát za ním nemuseli Bohumí-
ňáci vyrazit do sklípků, stačilo
v sobotu 17. září navštívit ná-
městí T. G. Masaryka.

»Po výborných zkušenostech se
Slavnostmi piva jsme se rozhodli
nabídnout podobnou akci i milov-
níkům vína. Vzhledem k návštěv-
nosti jich není málo,« komento-
vala zaplněné náměstí Radana
Vozňáková z pořádající agentu-
ry K3. První ročník vinobraní
předčil očekávání. Třicet vzor-
ků kvalitních jihomoravských
vín, několik druhů burčáku 
a sudových vín
přilákal davy
žíznivých Bo-
humíňáků.
Zejména
částečně
zkvaše-

ný mošt z plodů vinné révy, neboli
»burčák«, slavil obrovský úspěch a stá-
ly se na něj dlouhé fronty. »Už dávno
jsou pryč doby, kdy si na vínu pochutná-
vali především Jihomoraváci. Setká-
vám se tady s mnoha zákazníky, kteří
vínu rozumějí a dokážou jeho kvalitu
ocenit,« prohlásil jeden z hostují-
cích vinařů Jiří Ambrož.

Součástí premiérového vino-
braní byl i farmářský trh, kde si

lidé mohli nakoupit
domácí sýry, klobásy
nebo sladkosti. 

O zábavu ná-
vštěvníků vino-
braní se staral
Ander z Košic,
folklorní sou-
bor a cimbá-
lová muzika.
Pavel ČEMPĚL

Největší zájem byl o burčák, stály se na něj fronty. Kvality dobrého vína umí ocenit i Bohumíňáci.
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Analog končí, televize už jen digitálně
»Dipóly« a další letité televizní antény míří do šrotu. Analogové vysílání na Ostravsku po 

pětapadesáti letech končí a pokud si diváci nepořídili televizory s digitálními tunery nebo 
set-top-boxy, už brzy uvidí pouze zrnění. Česká televize vypne analogové vysílání 31. října, 
ostatní televize v listopadu, pravděpodobně 11. 11.

Ostravsko je jedním z mála
regionů, kde se termín vypíná-
ní analogových vysílačů nebu-
de příliš lišit. Až na program
ČT 2, který ukončil analogové
vysílání z ostravských Hoš�ál-
kovic už loni v červnu, kom-
pletně všechny analogové vy-

sílače »umlk-
nou« v rozme-
zí dvou týdnů,
nejpozději do konce listopadu.
»Už od konce září bude analogo-
vý signál ČT1 označen v pravém
rohu piktogramem. Vedle něj se
bude průběžně objevovat textová

vysílá z Ostravy už dva roky, 
letos na jaře se nabídka rozšíři-
la i o Multiplexy 2 a 3. Určitě
se ale stále najdou domácnos-
ti, kde se nákup nové techniky
odkládal na poslední chvíli. Ta
právě nastala a zapomnětliv-
cům zbývá poslední měsíc, 
respektive šest týdnů. Pak na
Ostravsku, a samozřejmě také
u nás v Bohumíně, zavládne
»analogová tma«. 

(red)

lišta s dalšími
informacemi,«
uvedl Štěpán

Janda z tiskového odboru Čes-
ká televize. 

Na přechod na digitální tele-
vizi měli diváci v našem regio-
nu dostatek času. Multiplex 1

V případě jakýchkoliv problémů s příjmem digitálního 
vysílání se mohou diváci obrátit na bezplatnou telefonní linku
800 906 030. Informace najdou také na webových stránkách
www.digitalne.tv.

ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ

Vysílač Program Kanál Termín vypnutí

Ostrava-Hoš�álkovice ČT 1 31 31. 10. 2011

Ostrava-Hoš�álkovice Nova 1 11. 11. 2011

Ostrava-Hoš�álkovice Nova 42 11. 11. 2011

Ostrava-Hoš�álkovice Prima 48 11. 11. 2011

Ostrava-Hrabůvka Nova 10 31. 11. 2011

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ

Vysílač Multiplex (MUX) Kanál Poznámka

Ostrava-Hoš�álkovice MUX 1 54 

Ostrava-Hoš�álkovice MUX 2 37 

Ostrava-Hoš�álkovice MUX 3 51 (od 11. 11. 2011
přechod na kanál 48)

Slezská Ostrava, Hladnov MUX 1 54 

Slezská Ostrava, Hladnov MUX 2 37 

Slezská Ostrava, Hladnov MUX 3 51 (od 11. 11. 2011 
přechod na kanál 48)

Ostrava, 1. máje MUX 4 63 (MPEG-4)

Klimkovice Local TV Plus 59 (ve 4.15, 10.15,
16.15, 22.15 hodin vysílá půlhodinový blok TIK Bohumín) 

MUX 1 – ČT 1, 2, 4, 24
MUX 2 – Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool, Barrandov
MUX 3 – Prima Love
MUX 4 – ČT HD, Nova HD

a k t u á l n ě

S vhodným typem antény je i v Bohumí-
ně možné naladit signál ze dvou polských
vysílačů: Wisła-Skrzyczne a Katowice-

modernější kódování, ovšem nákup tech-
niky s MPEG-4 se vyplatí už dnes. Nejen
kvůli polským stanicím. Už nyní totiž ve
vysokém rozlišení šíří Multiplex 4 (ČT
HD, Nova HD) vysílač v ulici 1. máje 
v Ostravě. Pavel ČEMPĚL

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V POLSKU

Vysílač  Multiplex (MUX) Kanál
Wisła-Skrzyczne MUX 1 62
Wisła-Skrzyczne MUX 2 38  
Katowice-Kosztowy  MUX 2 49
Katowice-Kosztowy  MUX 3 *51 

(*od 27. 10. 2011)

MUX 1 – TVP1, TVP2, TVP INFO 
Katowice, Eska TV, U-TV,
ATM Rozrywka, Polo TV.

MUX 2 – Polsat, TVN, TVN7, TV4, 
TV Puls, TV6, Polsat Sport
News .

MUX 3 – TVP1, TVP2, TVP INFO 
Katowice, TVP Kultura, 
TVP Historia. (tch)

Ostravský vysílač v Hošťálkovicích má dosta-
tečný výkon a s příjmem české digitální 
televize by neměl být větší problém. 
V Bohumíně a v pohraničí obecně ale
mají diváci oproti »vnitrozemcům« jednu
výhodu, mohou sledovat také televizi polskou. I stanice našich severních sousedů
už vysílají digitálně a byla by škoda této možnosti nevyužít.

Severní sousedé začali později, ale lépe

Kosztowy. Ale pozor, v Polsku začali s digi-
talizací později a vydali se jinou, moder-
nější cestou. Zatímco české stanice využí-
vají dnes už »zastaralé« kódování MPEG-
2, polské jsou sířeny výhradně v MPEG-4.
Co to znamená v praxi? Pokud vlastníte
digitální televizor nebo set-top-box, který
zvládá pouze MPEG-2, polskou televizi
nenaladíte.

Jak už bylo řečeno, v Česku sice začala
digitalizace dříve a má náskok v pokrytí
signálem, ale volba normy nebyla š�astná.
MPEG-2 totiž nemá budoucnost, protože
neumožňuje vysílání v HD kvalitě. Dříve
nebo později bude i u nás nutné přejít na
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Už jste si naladili TIK v éteru?

Dotazník k Televiznímu informačnímu kanálu (TIKu)

1. Ve které městské části 
bydlíte?

Nový Bohumín

Starý Bohumín

Skřečoň

Záblatí

Pudlov

Vrbice

Šunychl

Mimo Bohumín

2. Číslo popisné (nepovinný
údaj) a ulice Vašeho bydliště.
Informace nám pomůže lépe
monitorovat lokality, kde je
signál méně dostupný.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Sledujete TIK?
Ano - alespoň jednou
týdně

Ano - alespoň jednou 
měsíčně

Ano - méně často

Nesleduji

2. Pokud TIK nesledujete, 
uveďte důvody. Můžete vy-
brat i více možností.

Špatný signál

Špatná kvalita obrazu

Nezajímá mě to

Jiný důvod, uve�te:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5. Pokud TIK sledujete, uveď-
te jakým způsobem. Můžete
vybrat i více možností.

Klasická televizní anténa
či společná televizní 
anténa (K59)

Kabelová televize RIO
Media

Internetová televize Poda
IPTV

Internetové stránky města
(www.mesto-bohumin.cz)

Videoserver YouTube
(www.youtube.com/
MestoBohumin)

6. Pokud TIK sledujete, jak
jste s jeho vysíláním spokoje-
ni (obsahová náplň, kvalita sig-
nálu, kvalita obrazu, délka a čet-
nost vysílání). Případně uveď-
te, co nejčastěji sledujete, 
a zda něco ve vysílání postrá-
dáte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Kolik členů domácnosti
TIK sleduje?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Děkujeme za Váš čas, kte-
rý jste věnovali vyplňování
dotazníku. 

Anketa je k dispozici také 
v elektronické podobě na we-
bových stránkách města www.
mesto-bohumin.cz/cz/radnice/
dotazniky/dotaznik-tik/

Bohumín vysílá TIK v digitální podobě (DVB-T) z Klimko-
vic na 59. kanále a na videoportálu YouTube. Nově mohou
vysílání sledovat i občané v městských částech. Prosíme 
o zodpovězení krátkého dotazníku pro získání zpětné vazby 
a případného vylepšení vysílání.

ANKETNÍ LÍSTKY MŮŽETE ODEVZDAT DO 20. ŘÍJNA DO SCHRÁNEK NA VYBRANÝCH PRODEJNÍCH MÍSTECH OKA:
HAM-KRÁM potraviny, Šunychelská ul., Nový Bohumín; CHRISTU – tabák, Štefánikova ul., Nový Bohumín; Těšínské

jatky, nám. Mickiewicze, Nový Bohumín; Janasová – potraviny, Tovární ul., Záblatí; Janasová – potraviny, Ostravská ul., Pud-
lov; SALMEX – potraviny, Ostravská ul., Vrbice; Čeřenský – potraviny, nám. Svobody, Starý Bohumín; Hanusek – potraviny,
ul. 1. máje, Skřečoň; Šuleková – Smíšenka, Sokolská ul., Záblatí; Pawlita – potraviny, ul. Na Chalupách, Pudlov; Infocentrum
MěÚ Bohumín; Knihovna v Novém Bohumíně; Vestibul aquacentra.

✁

Televizní informační ka-
nál Bohumín mohou už více
než půl roku sledovat i oby-
vatelé v městských částech.
TIK je součástí vysílání
Local TV, zemské digitální
televize (DVB-T) na 59. 
kanále vysílače z Klimkovic.

Nasměrování antény na
klimkovický vysílač je v centru
Bohumína téměř stejné jako
na vysílač v Hoš�álkovicích,
který šíří české veřejnoprávní i
komerční celostátní programy.
Diváci v okrajových částech
směrem na Starý Bohumín by
měli případně anténu nasmě-
rovat jemně doprava od směru
Hoš�álkovice a v částech smě-
rem na Dolní Lutyni jemně
doleva od směru Hoš�álko-
vice.

Možnosti příjmu Local TV
mohou ovlivňovat překážky 
v trase (stromy, hustá zástav-
ba), vzdálenost od vysílače 
a svou roli hraje i vhodný typ
televizní antény a kvalita set-

top-boxu. Nejobjektivnějším
posouzením, zda v dané lokali-
tě je či není signál, je jeho
změření profesionální anté-
nářskou firmou, která je vyba-
vena příslušnou technikou.

Problematika příjmu DVB-
T je poměrně složitá. Alespoň

základní návod, jak postupo-
vat v případě ladění u rodin-
ných domů a také domů se
společnou televizní anténou
najdete internetových strán-
kách města http://www.mesto-
bohumin.cz/data/dokumenty/
3357.pdf. (red)

Sokolská zdravice
míří do Prahy

Sletová štafeta symbolicky
odstartuje nácvik skladeb a
celý cvičební rok 2011/2012.
Smyslem je přinést za jediný
víkend poselství ze sídel
všech žup do Prahy.

Do Bohumína připutuje šta-
feta z Karviné. Kolík, který je
dutý a obsahuje zdravici ke
sletu, převezmou Bohumínští
23. září přibližně v 9.45 hodin
u sokolovny v Záblatí. Na ko-
lech ho pak sokolky přivezou
do centra města, na náměstí T.
G. Masaryka, kde na kolík při-
dají bohumínskou stuhu.

Celorepubliková štafeta se 
v historii Sokola objevuje cel-
kem pětkrát. Třikrát vedly tra-
sy z okrajů země do Prahy, dva-
krát putovalo sletové poselství
z Prahy do župních sídel. (red)

k r á t c e
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v ý s l e d k y

Staň se hokejistou 
Jsme na začátku nové hokejové sezo-

ny a místní hokejový klub zve všechny
děti od 4 do 8 let do hokejové příprav-
ky. Nábor nových členů probíhá každé
pondělí a čtvrtek od 16 do 17 hodin na
zimním stadionu.

Děti se v přípravce naučí novým doved-
nostem, naučí se bruslit, poznají nové ka-
marády a v sezoně se zúčastní turnajů,
které jsou určeny nejmenším hokejistům.
Tréninky vedou zábavnou formou zkušení
a kvalifikovaní trenéři. Nově příchozí děti
dostanou hokejovou výzbroj a navíc ne-
platí žádné příspěvky. Postačí pouze vlast-
ní brusle, helma (může být i cyklistická
nebo lyžařská) a chu� dorazit za námi na
zimní stadion. Více informací včetně ná-
borového videa najdete na www.hcbohu-
min.cz, telefon 724 137 014. Těší se trené-
ři a vedení HC Bohumín. (man)

Fermente ve třetím kole 
Poháru ČFbU

Historickou druhou účast v Poháru
ČfbU, v letošním ročníku zaštítěném
Českou Pojišťovnou, už proměnil flor-
balový klub FBC Fermente v postup do
3. kola. A musíme si říct, že si tento po-
stup museli bohumínští florbalisté 
tvrdě vybojovat.

Na turnaj prvního kola vyrazilo Fermen-
te poslední srpnový víkend do Rožnova
pod Radhoštěm. Na tomto turnaji se 
bohumínský klub postupně utkal s VSK
Brno (2:3), FBC Zlín (7:4), domácím FBK
Rožnov p. R. (2:9) a v posledním utkání 
s FBC Orca Krnov (4:7). Jediné vítězství
nad Zlínem stačilo k postupu do 2. kola 
z celkové čtvrté příčky na tomto turnaji.

Na turnaj druhého kola, který se usku-
tečnil o víkendu 10. a 11. září, vyrazili 
Bohumínští do Slavkova u Brna, kde se
postupně utkali s FbK Spartak Hluk
(2:8), FBŠ Jihlava (3:5), FK Orel Telnice
(7:2) a v posledním utkání na turnaji s do-
mácím FBC Sokol Slavkov (3:0). Dvě 
vítězství nad Orly z Telnice a domácími
Sokoly posunula Fermente do třetího 
kola, které se již nehraje turnajovým způ-
sobem, ale systémem play-off.

V rámci třetího kola přivítají Bohumín-
ští na své »domácí« palubovce ve Stonavě
v sobotu 1. října od 17 hodin Spartak Pře-
rov, účastníka druhé ligy ve florbalu, který
už několik sezon usiluje o postup do 1. ligy.
Srdečně zveme na toto utkání všechny
příznivce FBC Fermente a florbalu.

Více informací o FBC Fermente nalez-
nete na www.fermente.cz.

Ondřej ŠALBUT, 
FBC Fermente Bohumín

volným hasičům z Kopytova poděkoval za
vzornou organizaci celého soutěžního dne.

Zdeněk VESELÝ, zastupitel města
Výsledky soutěže mladých hasičů 
● Mladší  žáci:

1. Karviná St. Město
2. Český Těšín-Mosty
3. Havířov-Město

● Starší žáci:
1. Karviná-Louky
2. Kopytov
3. Havířov-Město

Výsledky soutěže požárních družstev 
● Ženy: ● Muži:

1. Kopytov 1. Šunychl ml.
2. Rychvald 2. Kopytov I.

3. Šunychl st.

Letos již podruhé se sjelo mladší 
a starší žactvo do Bohumína, aby pomě-
řilo své schopnosti a dovednosti v hasič-
ském sportu. A nebylo jich málo. Cel-
kem 14 družstev zápolilo v uzlování 
a v požárním útoku.

Je příjemné a povzbudivé sledovat na
vlastní oči nadšení a elán mladých hasičů,
kde se mezi chlapci objevují v družstvech 
i zdatná děvčata. Účastníci z Karviné, Ha-
vířova, Orlové, Českého Těšína, Petrovic,
Doubravy, Rychvaldu, Kopytova a pol-
ských Gorzyc v sobotu 10. září dokázali, že
o budoucnost dobrovolných hasičů nemu-
síme mít obavy, protože jim vyrůstají ši-
kovní následovníci.

Přítomný starosta Okresního sdružení
hasičů ČMS  Karviná Václav Helis dobro-

Hasičské mládí soutěžilo v Kopytově

Družstva soutěžila mimo jiné v požárním útoku. Foto: SDH Kopytov

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

Akce proběhne v rámci projektu »Řeky rozdělují, řeky spojují - vybudování nástupních míst pro vodáky na Odře a Olši«.

UZAMYKÁNÍ MEANDRŮ ODRY 2011
ANTOŠOVICKÁ LÁVKA - STARÝ BOHUMÍN - ZABEŁKOW - KRZYŻANOWICE

VODÁCKÁ AKCE - SOBOTA 1. ŘÍJNA - VODÁCKÁ AKCE
9.30 - 10 hodin Sraz účastníků na startu u Antošovické lávky v Pudlově
10 hodin Slavnostní zahájení vodácké akce a otevření nástupních míst pro vodáky
10.15 - 12.15 hodin Start a sjezd Odry do Krzyżanowic
10.30 hodin Zastávka a otevření nástupních míst pro vodáky ve Starém Bohumíně
12 - 13 hodin Výstupní místo v Zabełkově s občerstvením
13 - 14 hodin Cíl u výstupního místa v Krzyżanowicích 
Délka trasy: Antošovická lávka - Starý Bohumín 2,5 km; Starý Bohumín - Zabełkov 6,7 km;

Zabełkov - Krzyżanowice  5,6 km
Akci lze absolvovat na vlastních lodích nebo na lodích půjčovny za jednotnou cenu 100 Kč/2 osoby

za dopravu lodě. Zdarma se půjčují kromě lodí také pádla, vesty (povinné vybavení), lodní vaky a házecí pyt-
líky. Dopravné se hradí na místě. Na start a z cíle plavby se všichni účastníci dopravují individuálně. Každý
účastník sjezdu obdrží v cíli v Zabełkově  dárek - pexeso Fauna v meandrech Odry. Rezervace míst a typu lodí
z městské půjčovny Bohumín a z půjčovny Poseidonu do 29.9. na tel. 731 130 686, rezervace lodí gminy
Krzyżanowice do 28.9. na tel.: +48 324 194 050, kl. 466, nebo e-mailu: srodkipomocowe@krzyzanowice.pl 
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Možno využít i jako kancelář.
✆ 725 685 070.

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

● Pronajmu garáž v Budo-
vatelské ulici. Cena dohodou.
✆ 736 472 262.

● Pronajmu prodejnu, bý-
valá Trafikáva ve St. Bohumí-
ně . ✆ 603 750 560.

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

AUTO MOTO
● Prodám Škoda Felicia

kombi r.v. 1997. Cena doho-
dou. ✆ 736 538 409.

RŮZNÉ
● 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.

REALITY
● Prodám dr. 3+1, 600 –

dohoda. Celková revitalizace,
64 m2, 9. patro, nové výtahy,
centrální poloha – naproti Bil-
le. ✆ 723 738 908.

● Prodám RD 4+1 ve Sta-
rém Bohumíně. Garáž a zahra-
da. ✆ 608 414 263.

● Prodám garáž u Partyzána.
✆ 777 895 556.

● Prodám st. pozemek 
v Orlové, sítě na pozemku,
1016 m2. ✆ 777 895 556.

● Koupím jakýkoliv byt,
pozemek v Boh., Rychvaldě.
Případný dluh uhradím. Po do-
hodě možnost ponechání ve va-
šem bytě v podnájemním vzta-
hu. Seriózně. ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 1+1. v Bo-
humníně. ✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 1+1 v cent-
ru Bohumína. ✆ 604 945 525.

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+KK v ul. P. Cingra
v Bohumíně. Je to novostavba.

ř á d k o v á  i n z e r c e ● Jsem Vaše osobní makléř-
ka pro oblast Bohumína Ry-
chvald. Kateřina Kubas, ul.
Souběžná, Rychvald, ✆ 739
345 101. Prodám Váš dům,
byt, pozemek v této oblasti ne-
bo Vám pomohu nalézt vhod-
né bydlení dle Vašich představ.
Konzultace zdarma. Volejte
kdykoliv.

● Daruji část obývací stěny.
Je zachovalá. ✆ 607 649 310.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

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

● Internetový obchod www.
almicra.com nabízí LED žá-
rovky, LED svítidla, LED zá-
řivky, LED pásky a další zboží.
Dodání zboží po Bohumíně
zdarma. E-mail: info@almic-
ra.com, ✆ 776 532 054.

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

Fotbalová mládež v nové sezoně
Bohumínský fotbalový

klub přihlásil do soutěží re-
kordních šest mládežnic-
kých družstev, která už od
posledního srpnového týd-
ne zápolí v regionálních sou-
těžích.

■ Dorost (16 - 19 let)
FK Bohumín - Jablunkov 2:0

FK Bohumín - Petřvald 2:6

Staré Město - FK Bohumín
4:1

FK Bohumín - Stonava 2:6

■ Starší žáci (13 - 15 let)
Těrlicko - FK Bohumín 2:6

FK Bohumín - Věřňovice 13:0

■ Mladší žáci (11 - 12 let)
FK Bohumín (roč. 2000) -
Viktorka 6:3

FK Bohumín (roč. 1999) - FK
Bohumín (roč. 2000) 10:2

Stonava - FK Bohumín (roč.
2000) 6:3

Horní Žukov - FK Bohumín
(roč. 1999) 2:10

FK Bohumín (roč. 1999) -
Viktorka  6:0

■ Starší přípravka (9 - 10 let)
odehrála utkání v Petřvaldu
(branky vstřelil Vondrák 4,
Dlouhý 4, Kubica 1) a Petrovi-
cích (skóroval Kiša 1, Vondrák
1, Gábor 1). 

■ Mladší přípravka (8-9 let)
odehrála utkání s Karvinou,

Orlovou a Žukovem a mezi

střelce se zapsali Grygiel 2,

Adamík 2, Jamarik 4, Kubiš 2,

Křapek 3, Licek 1, Plhoň 1.

Vladimír VYROBIK,
DDM Fontána Bohumín

Mladší přípravka (7 – 8 let). Foto: DDM Bohumín

MegaMaraton 3v1
Program plný sportu,

cvičení a hudby čeká ná-
vštěvníky 8.10. od 10 do
17 v Kulturním domě 
v Dolní Lutyni. Proběhne
tady MegaMaraton 3v1,
neboli dvouhodinové ma-
ratony v disciplínách jum-
ping, zumba, spinning. 

Součástí akce je i exhi-
biční vystoupení fitboxu.
Vítězové jednotlivých 
maratonů obdrží perma-
nentky do sportovních 
a relaxačních center, hlavní
cenou je wellness víkend
pro jednu osobu. Vstupné
pro soutěžící na každý z ma-
ratonů činí 200 Kč a je v něm
započítán pitný režim. Di-
váci mají vstup zdarma.
10 - 12 hodin Jumping
maraton
12.15 hodin exhibiční 
vystoupení instruktorů
Fitboxu
12.30 - 14.30 hodin 
Zumba maraton
14.45 - 16.45 hodin 
Spinning maraton

Školička bruslení
Krasobruslařský klub Orlo-

vá přijímá nové členy do »ško-
ličky bruslení« pro děti od 
4 do 8 let. Tréninky probíhají
2x týdně na ledě a 1x týdně 
v tělocvičně na zimním stadio-
nu v Orlové. Bližší informace
www.kkorlova.ic.cz. (red)

k r á t c e

Dorazily  k nám
»biobedýnky«

Vyznavači bioproduktů se
dočkali, do Bohumína dorazilo
»bedýnkování«. Jde o módní
model distribuce zeměděls-
kých plodin ke spotřebiteli.
Bedýnky o hmotnosti 2,5 až 5
kilogramů obsahují čerstvé 
ovoce, zeleninu, byliny, med,
mák, nebo vejce. Zájemce zís-
ká za 150 Kč celou bedýnku,
kde je vše ve vhodném pomě-
ru »namixováno«. Distribuo-
vat je bude Centrum mladé
rodiny Bobeš v Nerudově ulici.
Info na ✆604 800 100, e-mail:
bobes@bobescentrum.cz (red)
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Vzpomínky - úmrtí

Kdo lásku a dobro rozdával,
ten neodešel a žije 

v našich srdcích dál.

21. září 

jsme vzpomněli 

5. výročí úmrtí 

pana Rudolfa
USZKA.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka, snacha 

a vnoučata Petr a Lucie s rodinami.

Dotlouklo srdce tvé 
znavené, uhasl oka svit.
Budiž ti, drahá maminko

a babičko, za všechno
vřelý dík.

28. září si připomeneme
nedožité 82. narozeniny
naší drahé maminky,
babičky, prababičky,

sestry, tety a švagrové 

paní Libuše BARTEČKOVÉ.

S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 
nezapomene dcera Marcela a Ivo, vnučka
Kateřina s Pavlem a pravnučka Klaudinka.

28. září vzpomeneme

5. smutné výročí úmrtí

manžela, tatínka, 

dědečka, bratrance 

a kamaráda 

pana Leo
DLUHÉHO. 

�
Stále vzpomíná 

manželka Jana 

a synové s rodinami.

18. září jsme 

vzpomněli 2. výročí 

úmrtí naší drahé 

maminky, babičky 

a prababičky 

paní Cecilie
STAŇKOVÉ

z Bohumína.

�
S úctou a láskou vzpomínají 

synové Franta, Petr, Jarek a dcera Na�a 

s rodinami.

Díky za to, 
čím jsi pro nás byl, 

za každý den, 
jenž jsi pro nás žil.

19. září jsme vzpomněli

nedožité 70. 

narozeniny našeho 

milovaného manžela,

tatínka a dědečka 

pana Jozefa MAKÚCHA.

Zároveň si 22. října připomeneme 

2. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

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

nikdy nezapomene.

28. září 

jsme vzpomněli 

3. výročí úmrtí 

pana Mariána
RÚBERA. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Urszula, dcera Zuzana, 

syn Tomáš, vnučka Adélka

a celá rodina.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

25. září 

vzpomeneme 

8. smutné výročí úmrtí

paní Emilie
GRYMOVÉ.

�
Zároveň 3. října vzpomeneme 

jejích nedožitých 93 let. 

Rodina Kubišova.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

3. října 

si připomeneme 2.

smutné výročí úmrtí

našeho drahého syna,

otce a bratra 

pana Zdenka TURCZYNA.

S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene maminka, 

dcera Lucie, syn Zdeněk, 

bratři Standa a Ivo a přátelé. 

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

11. září to byl rok, kdy

nás navždy opustila

naše všemi milovaná

maminka, babička 

a prababička 

paní Gertruda
CHALUPOVÁ.

3. února jsme si připomněli její nedožité

90 narozeniny.

Stále vzpomíná zarmoucená rodina

Blahopřání - jubilea
29. září oslaví

své krásné 

85. narozeniny

paní Alžběta
ZIELINSKÁ.

�
Hodně zdraví, životního elánu a lásky

do dalších let přeje dcera Marta

a syn Ruda s rodinami.

1. října oslaví 90 let

paní Hedvika
BACÍKOVÁ. 

Vše nejlepší 

a hodně zdraví 

do dalších let přejí

syn Zdenek, snachy

Růženka a Anička, vnučka Lucka a

vnuci Tomáš, Jirka, 

Radek, Martina s manželem Liborem 

a pravnoučata Martínek, Liborek, 

Petřík a Barborka.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Jiří Černický ● Dominik Čonka ●

Jana Fismolová ● Petr Foltyn ● Tereza 
Gajdošíková ● Aleš Gaži ● Radim 
Hanusek ● Vanesa Holubová ● Michelle
Hrózová ● Samuel Meniar ● Samuel 
Oračko ● Valérie Palková ● Daniel Pařík ●

Josef Pasterčák ● Jakub Světlík ● David
Stano ● Marie Szwajnochová ● Michael
Ščuka. (mat)
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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. Žák
www.zakradovan.wz.cz N O N S T O P

PŮJČKY IHNED,
okamžitě, volat můžete

i o svátcích.
Tel.: 733 599 477.

CCEENNYY  DDOOSSTTUUPPNNÉÉ
PPRROO  VVŠŠEECCHHNNYY

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

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

ceny inzerce
■ 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, s foto: 300 Kč
Cena dvojité plochy: 400 Kč

VETERINÁRNÍ ORDINACE
BOHUMÍN-ZÁBLATÍ

MVDr. ŠÁRKA PŘIBYLOVÁ
OZNAMUJE:

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
Po 9.00 – 11.00 17.00 – 20.00
Út 9.00 – 11.00  17.00 – 20.00
St 9.00 – 11.00  17.00 – 20.00
Čt 9.00 – 11.00  17.00 – 20.00
Pá 9.00 – 11.00  17.00 – 20.00
So 8.00 – 11.00

Tel.: 596 035 169
Mobil: 602 218 060

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
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Autor: 
Jan Šula

Motykou
snížit

Stroj
na tištění

adres

Český 
umělecký
výtvarník

Rusky 
»večeře«

Opakujte 
(v telegra-

fickém 
provozu)

Syn Tarase
Bulby

Obec na
Šumpersku

Šance

Klenutá
místnost

Osudové
znamení
Japonská
potápěčka

Nástroj k
zatloukání

Český 
herec (Jiří)

☺Polní míra Obroušení Ochucená
solí

Vietnamská
tisková 

agentura

Konzumo-
vat chme-
lový nápoj

Kromě
Zábradlí

Kolem Obchodní
příručí☺

Vrstva 
třetihor

Anglicky
»jehně«

Podnik 
v Táboře

Citoslovce
bzučení

Zatloukat
Spisová
zkratka

Společnost
v Plzni

Rukojeti

Odvar 
z léčivých

bylin

Zemědělská
usedlost

Sdružení 
lidí se  

společným
majetkem

Vesnice Citoslovce
podivu

Japonská
okrasná
třešeň

ZAČÁTEK 
TAJENKY

Značka
žvýkaček

Chvalozpěv
(zastarale)

Iniciály 
ruského 

matematika 
Ljapunova

Jméno her-
ce Hlaváčka

Rusky 
»tedy«

Vlach
Sousední

stát
(zkratka)

Plátěné 
přístřeší
Dětský 

pozdrav

Juviové 
ořechy

Značka laku
na vlasy

Opak lyrika

Obec u
Sokolova
Ženské
jméno

Mravně 
dokonalá
Neustále 
opakovat

Čistidlo 
na sklo
Hleny

Sjet  na 
laně

Zdravé
jídlo

Tato

☺
STŘED

TAJENKY

Veřejné 
výzvy

Ranní 
nápoj
Druhá
tráva

Turecká
metropole

KONEC
TAJENKY

Obyvatel
Sumatry

Město 
v Thajsku

Jméno
zpěvačky
Pavone

POMŮCKA: Akot, AML, DKS, Kybal, LAKMA, lamb, meot, pean.
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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

■ 8.10. ve 14 hodin GUINNESSŮV REKORD. Pomozte 
i letos se zápisem do knihy rekordů, tentokrát do kate-
gorie »Nejvíce lidí s novinami na náměstí«. Zábavné
odpoledne zpestří finalistka Česko-Slovenské Super-
star Markéta Konvičková, bublinář, stánky s občerstve-
ním. Rekord proběhne od 15.30 do 16 hodin, noviny 
s sebou! Náměstí T. G. Masaryka, vstup zdarma.

DIVADLO
■ 2.10. v 10 hodin JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA
TŘI PŘÁNÍ. Veselý pohádkový příběh s ponaučením ne-
jen pro děti. Divadlo HP Praha, sál kina, 50 Kč.
■ 9.10. v 19 hodin NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA. Divadelní
komedie Vladimíra Renčína o ženské vzpouře v antic-
kém Řecku. Hraje Boban Bohumín, sál kina, 50 Kč.
■ 17.10. v 19 hodin JAK UVAŘIT ŽÁBU. Tragikomedie
s Vilmou Cibulkovou a Miroslavem Etzlerem. Sál kina,
300, 280, 250, 220 Kč (v předprodeji -30 Kč).

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

VÝSTAVY
■ Do 30.9. ŠKORPION S KERAMIKOU. 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.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
■ Do 30.9. ve 13 hodin (mimo středu) DOPISNÍ
SCHRÁNKA. Můžete si vyrobit dopisní schránku a pově-
sit na dveře svého pokojíčku. Dětské oddělení knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

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, přístupný, 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.

3D FILMOVÝ FESTIVAL
■ 26.9. v 19 hodin CAPTAIN AMERICA: PRVNÍ
AVENGER. Film USA, 2011, 3D, 125 minut, dabing,
přístupný, 130 Kč.
■ 27.9. v 19 hodin AVATAR. Film USA, Velká Británie,
2009, 3D, 155 minut, dabing, přístupný, 110 Kč.
■ 28. a 29.9. v 17 hodin V PEŘINĚ. Film ČR, 2011, 3D,
103 minut, přístupný, 100 Kč.
■ 28.9. a 29.9. v 19 hodin BARBAR CONAN. Film USA,
2011, 3D, 110 minut, titulky, přístupný od 12 let, 120 Kč.

■ 30.9. v 17 hodin GNOMEO A JULIE. Film Velká Britá-
nie, USA, 2011, 3D, 84 minut, dabing, přístupný, 80 Kč.
■ 30.9. v 19 hodin PINA. Film Německo, 2011, 3D, 106
minut, titulky, přístupný, 120 Kč.
■ 1.10. a 2.10. v 17 hodin VELKÉ PODMOŘSKÉ
DOBRODRUŽSTVÍ. Dokumentární film Velká Británie,
2009, 3D, 81 minut, dabing, přístupný, 90 Kč.
■ 1.10. a 2.10. v 19 hodin NOC ŽRALOKA. Film USA,
2011, 3D, 115 minut, přístupný od 15 let, 130 Kč.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ 22.9. v 18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Oblíbený
cyklus bohumínské talkshow, hosté: taneční choreo-
grafka Lenka Krčová, slavný brankář Pavel Srníček a fo-
tograf a horolezec Petr Piechowicz.
■ 30.9. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. Nevšední módu představí
tři mladé ženy, které umí zaujmout svou originalitou.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

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

vilmaurbancikova@seznam.cz, ✆ 604 999 147

■ Každé pondělí v 18 hodin a každý čtvrtek v 17.45
hodin PILATES. Tělocvična SŠ v Husově ulici.
■ Každý čtvrtek v 16.45 hodin CVIČENÍ PRO
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM. Tělo-
cvična SŠ v Husově ulici.

SENIOR KLUB

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

■ 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.

NZDM KLUB BUNKR

Ad. Mickiewicze 67, ✆ 734 321 931
PO - ČT od 14.30 do 18.30 hodin

■ Od října do prosince DROGY. Preventivní program
pojatý netradiční a zábavnou formou.

OSTATNÍ KULTURA

■ 10.10. v 18 hodin SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL. J. S. Bach - Goldbergerské variace. Evange-
lický kostel, 60 Kč.

SPORT

VODÁCTVÍ
■ 24.9. v 9 hodin a ve 14 hodin PŮJČOVNA LODÍ VE
STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 100 Kč/dopravné 1 lodě,
✆ 731 130 686.
■ 1.10. od 9.30 hodin UZAMYKÁNÍ MEANDRŮ ODRY.
Sjezd řeky spojený se slavnostním křtem nových ná-
stupních míst pro vodáky. Sraz u Antošovické lávky 
v Pudlově. 

CYKLISTIKA
■ 25.9. CYKLOTURISTICKÝ SRAZ V POLSKÉ KA-
CZYNIE. Trasa pro náročně, sraz v 8 hodin na náměstí
T. G. Masaryka. Trasa pro začátečníky, sraz v 11.30 ho-
din na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.

FOTBAL
Zápasy se hrají na travnatém hřišti za parkem.
■ 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.

■ 28.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN - SK BESKYD
FRENŠTÁT P. R. Muži A, krajský přebor.

■ 29.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - MFK KARVINÁ
A. Starší přípravka, okresní soutěž.

CVIČENÍ
■ V 19 hodin ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek vel-
ká tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz 

■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. www.zumbabohumin.cz

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA:
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

ZIMNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
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.



Festival začíná, starý lak musí
pryč. Studentky tvořily přímo
na náměstí před zraky kolem-
jdoucích. Foto: Pavel Čempěl
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Do akce v protichemických oblecích
Zvuk sirén se rozezněl 7. září areálem

společnosti Bochemie. Oznamoval cvič-
ný poplach - simulovaný únik chloru ze
železniční cisterny. Cvičení, která vy-
cházejí z vnitřního havarijního plánu
podniku, se konají dvakrát do roka.
Jednou se vyhlašuje požární a jednou
chlorový poplach.

»Účelem cvičení je prověřit součinnost jedno-
tek požární ochrany, a to jak hasičů jednotky
sboru dobrovolných hasičů Bochemie, tak jedno-
tek Hasičského záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje,« uvedl technik bezpečnosti
práce a požární ochrany Bochemie Petr Ko-
pia. Cvičení zároveň prověří připravenost
zaměstnanců v rámci systému prevence 
závažných havárií. Musí reagovat na zvuk
sirén a správně zvolit způsob evakuace.
Výstražný zvukový systém v Bochemii má
tu výhodu, že umožňuje přímý hlasový vstup.
Jeho prostřednictvím je možné zaměstnan-
cům, například při evakuaci, dodávat kon-
krétní informace a instruovat je. (red)

Figurant se »nadýchal chloru«, je nutné jej dopravit
do bezpečí. ▼ Společná cvičení dobrovolné jednotky
podniku Bochemie a profesionálních hasičů prověří 
i jejich součinnost. Foto: Pavel Čempěl

▼
 

Studentky popustily uzdu
fantazii a přímo na náměstí
zkrášlily sesle, z nichž mnohé
pamatují období První repub-
liky. Dvanáct židlí dodalo ob-
čanské sdružení Maryška, pod
jehož záštitou se výtvarný pro-
jekt konal. »Židle pamatují 
prvopočátky našeho občan-
ského sdružení. Když jsme
zařizovali prostory, byli
jsme vděční za každý kus
nábytku a židle nám různě
věnovali naši příznivci a přá-
telé,« sdělila předsedkyně
Maryšky Kamila Smigo-
vá. Dnes už má sdru-
žení židle nové, a než
by měly ty historické
ležet někde bez užitku,
posloužily dobrému účelu. 

»Dívky začaly tím, že si židle
smirkovým papírem očistily.
Pak na ně nanesly bílou vrstvu

latexu, která posloužila jako pod-
klad pro další barvy a finální vý-
tvarnou podobu,« popsala práce
učitelka Jana Šnyrchová. 

Nápad na malý »festival 
židlí« se zrodil před prázdnina-
mi, kdy jednu stoličku origi-

nálně vyzdobili ochotníci 
z divadelního kroužku
Bójka. Sesle, z nichž
každá se stala
uměleckým
unikátem,
obohatí Sa-
lon Maryška. 
Sdružení uva-
žuje o jejich
dražbě, jejíž vý-
těžek by putoval na podporu
mládežnických aktivit. (luk, tch)

Z omšelých seslí jsou umělecká díla
Posadit se na louku plnou květin, na zebru, nebo mezi 

berušky? I to je možné díky kreativitě studentek oboru vý-
chovná a humanitární činnost Střední školy Bohumín a mini-
festivalu »Chair Art«. Během tří dnů dívky vyzdobily tucet 
starých židlí a proměnily starý nábytek v nápadité kousky.

▲ Fantazii se meze nekladou,
každá židle musí být unikát.


