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S dračí hlavou na přídi vstříc vlnám

Několik set lidí si 25. srpna nenechalo
ujít unikátní podívanou. Na
Odře ve Starém Bohumíně se
vůbec poprvé představily
takzvané »dračí lodě«. Premi-
érový, víceméně recesistický,
závod uspořádalo občan-
ské sdružení Přátel bohu-
mínské historie. Přihlásilo
se do něj celkem jedenáct posádek, což 
představovalo 230 aktivních účastníků.

Veslařské závody na Odře nebyly v minulosti,
zejména za první republiky, ničím výjimečným.
Dosvědčuje to několik dochovaných fotografií
závodů Slezského veslařského klubu Bezruč 
z Pudlova. Uspořádat obdobný závod v dnešní
době, když v Bohumíně ani blízkém okolí žádný
veslařský klub není, se ale zdálo zcela nereálné.
Až do doby, kdy jeden člen sdružení náhodně
narazil na dračí lodě, které umožňují závodit 
i naprostým amatérům. 

»Dračí lo� má tvar otevřené kanoe s dračí hlavou
na špici a ocasem na zádi. Posádku tvoří dvacet 
závodníků a bubeník, který na přídi udává údery
rytmus pádlování. Kormidelník na zádi je ›erární‹ 
a obvykle není součástí týmu,« ozřejmila členka
sdružení Žaneta Bebarová s tím, že do nultého
ročníku závodu se přihlásilo jedenáct posádek 
z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně.

Po úvodních rozjíž�kách, při nichž si týmy 
vyzkoušely nejrůznější styly pádlování, byly 

zahájeny první 
ostré starty. Re-

kord tři sta metrů
dlouhé trati stanovil

při jedné z jízd časem
0.52.39 tým Hasiči Šunychl. 

Při následných vyřazovacích bojích ale hasiči
tento výkon nezopakovali a museli se spokojit 
s druhým místem. Vítězství a tím i medaile, po-
hár a sud piva vybojovalo družstvo Vodáci Odry
a Olzy. Bronz patřil týmu Amadeus. Zvláštní 
ocenění za jednotné dresy a nejpropracovanější
propagaci svého týmu získal Hospital Bohumín.

Dračí lodě byly známy už na počátku našeho
letopočtu ve starověké Číně. Jejich současná
popularizace začala v roce 1976, kdy se uskuteč-
nil první festival dračích lodí v Hong-Kongu.
Sport se posléze rozšířil do celého světa a od 
roku 1995 se konají oficiální mistrovství světa 
i Evropy. Vzhledem k velké oblibě této disciplí-
ny se uvažuje i o jejím zařazení do programu 
olympijských her. 

Jan F. TEISTER, předseda 
občanského sdružení Přátel bohumínské historie

Na Odře ve Starém Bohumíně se vůbec poprvé představily
takzvané »dračí lodě«. Foto: Pavel Čempěl 

Veřejné zasedání 
městského 
zastupitelstva

V pondělí 10. září se ve
14 hodin ve velké zaseda-
cí síni radnice uskuteční
zasedání zastupitelstva
města. 

Na programu bude pro-
jekt léčebných pobytů dětí
v příštím roce, pololetní
hospodaření města a pří-
spěvkových organizací ne-
bo návrh první verze roz-
počtu města pro rok 2013.
Zasedání je veřejné a vysí-
lá jej v přímém přenosu
TIK. 

Program jednání najde-
te na webových stránkách
www.mesto-bohumin.cz,
sekce Radnice, rubrika
Úřední deska, nebo v měst-
ských vývěskách. (red)

p o z v á n k a
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Tři dny, šest setkání, na tři sta posluchačů

Při povodních se rozlévá, za sucha páchne
Vypadá odpudivě a hrozně páchne.

Na setkání s občany Starého Bohumína
se dostal pod palbu kritiky i potok Baj-
cůvka. Problémy obyvatelé v okolí po-
ciťují, a to doslova, už několik týdnů až
měsíců. Voda v korytě stojí, změnila
barvu na výrazně »rezavou« a ke všemu
se z ní line nepříjemný odér.

Bajcůvka patřila pod správu ŽDB, ale
po rozdělení podniku je budoucí péče 
nejasná. Nicméně loni na podzim ještě 
železárny stihly i díky půlmilionovému
příspěvku města část potoka vyčistit. Těž-
ká technika si vzala do parády úsek od
restaurantu Češi po areál štěr-
kovny u Kališova jezera. 
Z břehů zmizely náletové
dřeviny a bagry odtěžily 
z koryta sedimenty,
v některých místech
vrstvu až metr silnou.

Čištění toku bylo sou-
částí protipovodňových
opatření. Při intenziv-
ních deštích nestíhalo 
zanesené koryto vodu odvá-

Za sucha voda v Bajcůvce
téměř stojí a má rezavou
barvu. Situaci ještě zhoršují

nepořádníci z okolí, do poto-
ka vyhazují kompost a smetí. 

Foto: Pavel Čempěl

dět, a ta se vylévala z břehů. Situace 
během letošního léta je ale zcela jiná, 
i když opět extrémní. Minimum srážek 
a vysoké teploty udělaly své. »Letošní léto je
mimořádně suché a spád Bajcůvky je vzhle-
dem k rovinatému území nepatrný. Nízký stav
vody a minimální spád tak vyvolávají dojem, že
voda v korytě ›stojí‹,« vysvětlila Iva Crhová
z odboru životního prostředí a služeb.
Svou roli hraje také to, že Bajcůvka nemá
vlastní pramen a její průtok je odkázán na
odpouštění vody z rybníku Nový Stav.

Zápach, na který si nyní mnozí stěžují,
by u stojaté vody nemusel být tak výrazný.
Problémem ale je, že do toku má většina
domů v jeho okolí vyvedeny splašky. 
Navíc si někteří barbaři pletou koryto se
skládkou a vyvážejí sem trávu, shnilé ovoce
nebo rovnou komunální odpad.

Situaci by mohly zlepšit podzimní práce
v areálu štěrkovny. »Kamenolomy ČR mají
v plánu úpravu zatrubnění a pročištění konco-
vé trasy Bajcůvky až po vtok do řeky Odry«
dodala Crhová s tím, že by úprava měla
zlepšit průtokové poměry v potoce.

Pavel ČEMPĚL

Vedení města vyrazilo ve druhé půli
srpna do šesti městských částí. Setkání 
s občany mají už osmnáctiletou tradici.
Lidé se na nich dozvědí o dokončených
nebo připravovaných projektech a sami
přicházejí s podněty. Letos nechyběly
ani kvizové otázky o ceny a navíc se roz-
dávaly speciální tašky na třídění odpa-
du v domácnostech.

Šunychl, Starý Bohumín, Pudlov, Vrbi-
ce, Skřečoň, Záblatí. Starosta Petr Vícha 
s místostarosty Igorem Bruzlem a Lumí-
rem Macurou stihli během tří dnů absol-
vovat šest besed. Na každou z nich dorazilo
v průměru padesát zvídavých občanů. Na

přetřes přišly například investiční akce,
informace z dopravy, protipovodňová 
opatření nebo výsadba izolační zeleně.

Druhá část setkání je tradičně věnována
postřehům a žádostem občanů. Většinou
jsou specifické pro tu kterou lokalitu, ale
mnoho témat mají lidé společných. Řadí se
mezi ně stížnosti na nepořádek, neudržo-
vanou zeleň, hluk, či dotazy na to, kdy se

budou opravovat ulice nebo budovat kana-
lizace. Některé z podnětů, například zmiňo-
vané kosení zarostlých ploch a »džunglí«, se
začaly řešit okamžitě. Na ty složitější přijde
řada postupně. Jak to s nimi dopadlo, 
zjistíte i na stránkách Oka. Na podzim 
připravujeme seriál, ve kterém přineseme
přehled požadavků a jejich řešení v jednot-
livých městských částech. (tch)

▲ Místostarosta Igor Bruzl během setkání, která mají tradici od roku 1995. Ve Skřečoni se 
nejvíce příspěvků týkalo ulice 1. máje. Ta je v centru zájmu kvůli hustotě dopravy a plánované
cyklostezce. Foto: Pavel Čempěl 

▲
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Řemeslníci se vrhli na kuchyni i tělocvičnu

ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ bylo uzákoněno za vlády Marie Terezie 
v roce 1770. Provádělo se s pomocí vojska v přirozeném sledu tak,
jak lze obec postupně projít, zpravidla po směru chodu hodinových
ručiček. Začínalo nejdůležitější, většinou veřejnou budovou (panské
sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). U obcí ležících podél silnice
číslování obvykle začínalo prvním domem po pravé straně vesnice 
ze strany, kterou přijíždí vrchnost, po opačné straně se pak vracelo.
Domovní čísla bývala napsána na dřevěné, plechové, případně 
keramické tabulce, vytažena v omítce nebo provedena štukem.

Zdroj: Wikipedie

Stavební úřad společně s ka-
tastrálním úřadem a s občany,
kterých se to týká, napravuje
chyby vzniklé v nedávné histo-
rii. Nejvíc stejných čísel popis-
ných bylo zjištěno zejména 
v Kopytově a v Šunychlu, jeli-
kož jde o jednu městskou část,
ale rozdílná katastrální území
Kopytov a Nový Bohumín. 

Zákon o obcích vztahuje po-
vinnosti i na vlastníky objek-
tů, kteří jsou povinni na své
náklady označit budovu čísly
přidělenými obecním úřadem
a udržovat je v řádném stavu.
Čísla musí být navíc umístěna
tak, aby byla dobře viditelná.
Absence čísla vede ke špatné 
identifikaci adresy a ztěžuje

práci poštovním doručova-
telům. Majitel neoznačené 
budovy se navíc dopouští pře-
stupku, za který mu obec může
uložit až desetitisícovou poku-
tu.

Každý vlastník by si měl uvě-
domit, že nesprávné, nebo 

dokonce žádné označení jeho
domu může mít dalekosáhlé
následky. Nikdo z nás neví, kdy
bude potřebovat pomoc rychlé
záchranné služby, hasičů nebo
policie a může se stát, že právě
v těchto případech, kdy rozho-
dují minuty, se chybějící popis-
né číslo může člověku vymstít.
Také pozdní nebo dokonce 
nedoručení úřední písemnosti
dovede pěkně znepříjemnit život.

Libor RADIŇÁK, 
vedoucí stavebního odboru

Za označení budovy odpovídá vlastník
Historie číslování domů sahá až do 18. století. Od té doby

proběhlo několik přečíslování, přičemž k ojedinělým přípa-
dům dochází na území našeho města i dnes. Zákon o obcích
totiž v oblasti číslování domů stanovuje, že každé číslo 
evidenční (přiděluje se zejména rekreačním objektům) nebo
popisné musí být v rámci městské části obce jedinečné.

Dva měsíce oprav, modernizací a grun-
tování. Prázdniny jsou ideální dobou
pro všelikeré práce a rekonstrukce 
školních objektů. I letos jich v Bohumí-
ně probíhalo požehnaně. Město do
svých budov během letních měsíců 
investovalo bezmála pět milionů.

Stavební práce se částečně rozběhly už
před prázdninami. Ještě v červnu se no-
vých dětských atrakcí dočkala mateřská
škola ve Starém Bohumíně a začala výmě-
na oken v tělocvičně domu dětí. Na okna
se o měsíc později vrhli stavebníci také 
v budově bývalé polské školy, dnes eloko-
vaného pracoviště ZŠ Beneše. To skřečoň-
ská mateřinka dostala spolu s plastovými
okny i nový nátěr fasády. Ve Skřečoni 
panoval pracovní ruch také v budově 
devítiletky, přesněji v její tělocvičně, kde
se kompletně měnila podlaha.

»Původní podlaha už dosluhovala. Byly v ní
díry a navíc neměla odpružení, takže se pro
sportování příliš nehodila,« uvedl Michal 
Lorenc z odboru školství, kultury a sportu.
Nový dřevěný a odpružený povrch naopak
splňuje nejpřísnější normy. Spolu s výmě-
nou podlahy se v tělocvičně napravovaly
excesy ze 70. let. Třeba tyče, které drží 
volejbalovou sí	, nebyly uprostřed hřiště 
a koše na basket v jedné ose. Te� už je vše
jak má být.

Rekonstrukce se o prázdninách nevy-
hnula ani dvěma největším školám v centru.

Na Masaryčce se pracovalo v exteriéru.
Celkové sanace se dočkal balkon nad 
levým vchodem. Opravovaly se klenby,
dlažby, balustráda. Ve škole Čs. armády
probíhaly práce pod střechou a šlo o nej-

nákladnější investici. Do modernizace
školní kuchyně vložilo město téměř 3,2
milionu.

Generální oprava byla především otáz-
kou staveních úprav. Dělala se nová pod-
laha, obklady, elektroinstalace, vzducho-
technika, zdravotechnika. »Technologie ku-
chyně zůstala z větší části původní. Dokoupili
jsne pouze elektrický kotel, plynovou pánev 
a digestoře,« doplnil Lorenc. Přestože šlo 
o největší prázdninovou přestavbu, stihlo
se vše na čas, aby byla kuchyně připravena
na návrat malých strávníků.

Pavel ČEMPĚL

Nová okna a fasáda oživily vzhled mateřské
školy ve Skřečoni. Foto: Pavel Čempěl 

Generální oprava kuchyně ve škole Čs. armády.
Poslední úpravy a může se zatopit pod kotlem.

k r á t c e

Hřiště k dispozici
ZŠ Skřečoň nabízí možnost

pronájmu školního hřiště pro
fotbal, basketbal, volejbal, no-
hejbal, tenis, streetball. K dis-
pozici je i horolezecká stěna 
a stoly na ping-pong. Provozní
doba je ve všední dny od 17 do
21 hodin, o víkendech a svát-
cích od 9 do 21 hodin. Kontakt
na správce hřiště je 733 362 443,
nebo na školu 596 033 045 
a 731 130 708. Lze si pronaj-
mout i tělocvičnu, a to na ✆
596 033 019, 731 130 708. (wyb)

Díky za pomoc
Touto cestou chceme podě-

kovat městu Bohumínu, pro-
fesionálním i dobrovolným
hasičům z Bohumína, České
spořitelně, pojiš	ovně Allianz
a všem ostatním za pomoc při
likvidaci následků živelné po-
hromy, která poničila náš dům
v Záblatí v noci z 6. na 7. srpna. 

Rodina DURKÁČOVA 
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I Byt 1+2, v ulici Nádražní
465, číslo bytu 9, kategorie

II., 3. patro. Cihlová zástavba
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 66,68 m2, celková plocha
bytu 66,68 m2. Prohlídka 10.9.
v 15.00 - 15.15 hodin a 11.9. 
v 8.30 - 8.45 hodin. Licitace se
koná 17.9. v 16.15 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Kostelní
328, číslo bytu 7, kategorie

I., 4. patro. Dům v centru
města, půdní vestavba. Plocha
pro výpočet nájemného 49,93
m2, celková plocha bytu 49,93
m2. Prohlídka 10.9. v 16.15 -
16.30 hodin a 11.9. v 8.45 -
9.00 hodin. Licitace se koná
17.9. v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírové
1015, číslo bytu 17, katego-

rie I., 5. patro. Dům po celko-
vé rekonstrukci s bezbariéro-
vým vstupem do domu, v blíz-
kosti domu škola, školka, su-
permarket a zdravotní středis-
ko. Plocha pro výpočet nájem-
ného 55,13 m2, celková plocha
bytu 56,13 m2. Prohlídka 17.9.
v 16.30 - 16.45 hodin a 18.9. 

v 9.00 - 9.15 hodin. Licitace se
koná 19.9. v 16.00 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1048, číslo bytu 9, kate-

gorie I., 4. patro. Nízká zástav-
ba v blízkosti základní školy,
plastová okna Plocha pro vý-
počet nájemného 82,69 m2,
celková plocha bytu 84,70 m2.
Prohlídka 18.9. v 8.30 - 8.45
hodin a 19.9. v 15.00 - 15.15
hodin. Licitace se koná 19.9. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1059, číslo bytu 11, katego-

rie I., 4. patro. Nízká zástavba
v blízkosti centra města, v do-
stupnosti školy a obchodů, re-
konstrukce sociálního zaříze-
ní, plastová okna. Plocha pro
výpočet nájemného 52,65 m2,
celková plocha bytu 55,99 m2.
Prohlídka 6.9. v 8.45 - 9.00
hodin a 10.9. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná 19.9. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 23, ka-

tegorie I., 5. patro. Věžový
dům poblíž supermarketu Bil-
la s funkcí domovnice, plasto-

O městské byty v Bohumíně se licituje ve vedlejší budově
radnice, číslo dveří B101 (není - li uvedeno jinak). Vyvolávací
cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Licitace městských bytů 
vá okna. Plocha pro výpočet
nájemného 67,64 m2, celková
plocha bytu 69,96 m2. Pro-
hlídka 18.9. v 8.00 - 8.15 ho-
din a 19.9. v 14.30 - 14.45 
hodin. Licitace se koná 24.9. 
v 16.00 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Alešově
1070, číslo bytu 42, katego-

rie I., 8. patro. Věžový dům 
v centru města, rekonstrukce
koupelny. Plocha pro výpočet
nájemného 28,04 m2, celková
plocha bytu 29,62 m2. Pro-
hlídka 18.9. v 9.15 - 9.30 ho-
din a 19.9. v 16.30 - 16.45 
hodin. Licitace se koná 24.9. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Budovatel-
ské 293, číslo bytu 1, katego-

rie I., 1. patro. Zateplený dům 
v klidném prostředí, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 57,30 m2, celková plo-
cha bytu 57,30 m2. Prohlídka
19.9. v 16.15 - 16.30 hodin a 20.9.
v 8.30 - 8.45 hodin. Licitace se
koná 24.9. v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Tovární
426, číslo bytu 13, kategorie

I., 3. patro. Věžový panelový
dům, nová plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného
33,58 m2, celková plocha bytu
34,10 m2. Prohlídka 20.9. 
v 9.00 - 9.15 hodin. Licitace se
koná 24.9. v 16.45 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

k r á t c e

Páťákovi Honzovi se o přestávce
posmívá spolužačka Tereza.

Hoch to nevydrží a uštědří jí políček.
Má za to, že si to Tereza zasloužila. Pro-
to ho překvapí, když ta vyběhne s plá-
čem ze třídy. Dívku totiž udeřil tak 
silně, že jí způsobil poranění oka, které
si vyžádalo dvoutýdenní léčení. Honza,
ač nezletilý, tak může za své chování
skončit před soudem. 

Zdravotnické zařízení, kde je dívka ošet-
řena, má ze zákona povinnost událost 
ohlásit na policii. Mohou to samozřejmě
učinit také rodiče napadeného dítěte. 
A tak se chováním Honzy, přestože není
vzhledem k věku trestně zodpovědný, 
zabývají orgány činné v trestním řízení -
policie, státní zastupitelství, soud. 

Honza se totiž dopustil činu jinak trest-
ného, čili skutku, za něž by pachatele star-
šího 15 let čekalo trestní stíhání.

O nevhodném chování chlapce dostane
zprávu rovněž orgán sociálně-právní 
ochrany dětí, který na nezletilého vypra-
covává zprávu. Pokud už má dítě na sociál-
ním odboru spis, pracovnice z něj čerpají.
Zároveň si pozvou dítě i oba zákonné zá-
stupce k  pohovoru. Dítěti je určen 
opatrovník, právní zástupce, který ho 

zastupuje při řízení u soudu. Policie záleži-
tost vyšetří a předá státnímu zastupitel-
ství, které podá soudu pro mládež návrh
na potrestání. V úvahu přichází, aby byl
nad dítětem stanoven dohled probačního
úředníka. Další možností je zařazení do
terapeutického, psychologického nebo 
jiného výchovného programu ve středisku
výchovné péče, případně nařízení ochran-
né výchovy. Soud pro mládež však může

právní ochrany doporučuje, aby rodiče,
pokud je to možné, kontaktovali poškoze-
nou stranu a snažili se vzájemně domluvit
na případném finančním vyrovnání. Je 
také vhodné, aby se nezletilý za své chování
poškozené omluvil. V uvedeném případě
je jisté, že se na rodiče nezletilého Honzy
obrátí zdravotní pojiš	ovna se žádostí 
o úhradu lékařského ošetření poškozené
spolužačky. (wr) 

rovněž upustit od uložení opatření, posta-
čuje-li projednání činu dítěte před sou-
dem pro mládež. 

Jednání u soudu je neveřejné. Velmi zá-
leží na tom, jaké je chování nezletilého ve
škole, doma a na veřejnosti, zda jde o jeho
první závažný prohřešek a jak se k věci 
dítě a jeho rodiče staví. Orgán sociálně-

Člověk, přítel psa
Máte rádi pejsky, ale nemů-

žete mít vlastního? Nevadí,
přij�te v sobotu 8. září ve 13
hodin do útulku v Šunychlu
(areál firmy Kovo Vesuv) a zú-
častněte se hromadného ven-
čení pejsků. Přij�te a uvidíte,
že uděláte radost nejen sobě.

V útulku čeká na zájemce 
o unikátní akci patnáct čtyřno-
hých kamarádů, kteří s ná-
vštěvníky projdou nenáročnou
trasu šunychelskou přírodou.
Příchozí budou potřebovat
pouze občanský průkaz k vypl-
nění jednoduchého formuláře
a děti mladší 15 let doprovod.

Nabídku opuštěných či za-
toulaných pejsků je možné sle-
dovat na webových stránkách
města v sekci O městě, rubrice
Útulek pro psy, nebo faceboo-
kovém profilu Psí útulek 
Bohumín. Bližší informace na
telefonním čísle 596 092 240
nebo přímo u správce útulku
721 124 627. (lufa)

Děkujeme lékaři
Chceme poděkovat za

ochotu a obětavost během
ambulantní léčby zubní-
mu lékaři Romanu Sza-
rowskému a sestře Jarmile
Pawlasové. 

Helena JARABICOVÁ,
Vlasta KOLÁČKOVÁ 
a rodina FIEDOROVA

Nezletilý školák před soudem 
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s t a l o  s e

»Přepadovka« rybářské stráže u jezera

✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

Maják městské policie
■ Dva drzí pobertové se 

u benzinové pumpy ve Starém
Bohumíně snažili odcizit ko-
vové zábradlí. Naštěstí si jich
všiml náhodný svědek. Díky
jeho oznámení strážníci zlodě-
je, kteří už vysekávali zábradlí
z betonových patek, dopadli 
a předali republikové policii. 

■ Velkou rychlostí projíždělo
Ostravskou ulicí v Pudlově vo-
zidlo Audi A4. Hlídka ho 
zachytila mobilním radarem 
a snažila se piráta zadržet. 
Řidič ale na pokyn nezastavil.
Naopak ještě přidal plyn a ujel.
Incident ze silnice měl téhož
dne dohru v Rychvaldě. Hlíd-
ka tam při pochůzce objevila
inkriminovaný vůz odstavený

ve Středové ulici. Ukázalo se,
že auto pochází z Polska a je
kradené.

■ Pozorný svědek překazil
vloupání do supermarketu Bil-
la. Všiml si podezřelého ruchu
v okolí prodejny a zavolal na
služebnu. Hlídka na místě za-
držela muže z Hlučína, které-
mu se povedlo do areálu vnik-
nout a pokoušel se zde odcizit
potraviny.

■ U řadových garáží v Trnko-
vé ulici v Pudlově zadrželi
strážníci hledaného muže 
a předvedli jej na oddělení 
Policie ČR.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

Zkontrolovat povolenky, povinné 
náčiní i úlovky. Rybářská stráž ve spolu-
práci s městskou policií vyrazila 
koncem srpna na kontrolu rybářů a tá-
borníků. »Přepadovky« pravidelně 
zažívají všechny místní rybářské revíry.
Tentokrát padla volba na Vrbické 
a Kališovo jezero.

Rybářskou stráž v Bohumíně reprezen-
tuje asi 20 dobrovolníků. Při kontrolách
se její členové zaměřují na doklady lovců 
i na to, zda si řádně vedou záznamy o svých
úlovcích. »Ušlechtilou rybu musí zapsat oka-
mžitě, neušlechtilé stačí až po ukončení lovu,«
vysvětlil člen rybářské stráže Radek Nadažy.
Doplnil, že z ušlechtilých ryb si lovec 
může nechat jen dvě denně, »obyčejných«
smí ulovit sedm na jeden zátah. Je to důle-
žité, protože na konci roku se počet a váha
úlovků počítá.

Mezi nejčastější prohřešky, kterých se
rybáři dopouštějí, patří překročení doby
lovu nebo absence předepsané výbavy -
metru na měření úlovků, peanu na vyta-
hování za	atých háčků a dalších. Přestup-
ky se pochopitelně také trestají. Od naří-
zené brigády v revíru, přes finanční postih
a v nejzávažnějších případech až k odebrání
povolenky. Samostatnou kapitolou je 
pytláctví. To je ale tak závažné provinění,
že při dopadení černého lovce volá stráž
automaticky městskou policii. (tch)

▲ Rybářská stráž s městskou policií během společné akce u Vrbického jezera. Radek Nadažy
musí zkontrolovat i samotné úlovky. Foto: Pavel Čempěl

▲
 

Další telefonní budka končí
Rušení veřejných telefonních automatů (VTA) pokračuje. 

V červnu jsme informovali o likvidaci automatů v Komenského
ulici v centru města a na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně.
Další demontuje společnost Telefónica Czech Republic na pod-
zim ve Skřečoni.

Zájem o budky dlouhodobě upadá, provoz nevyužívaných 
přístrojů se zbytečně prodražuje, a proto jich každým rokem tele-
komunikační firma zhruba deset procent zruší. Ve »šrotu« v září
nebo říjnu skončí další bohumínský automat. Telefónica oznámila,
že odstraní přístroj vedle restaurace U Haladů ve Skřečoni. Po 
jeho demontáži zůstane ve městě sedmadvacet VTA. (tch)

Kradli kabely
Cyklohlídka strážníků zadr-

žela 27. srpna v Pudlově při či-
nu sourozeneckou dvojici zlo-
dějů. Bratři (22, 32) ukradli
měděné kabely u železnice.
Odsmýkali je do vysoké trávy
u Antošovické lávky, kde si
chtěli lup připravit na převoz
do sběrny. Hlídka na kolech si

jich ale všimla a zadržela je.
Krádeží kabelů způsobili ško-
du za zhruba čtyřicet tisíc.

Zmizely koše
V parku Petra Bezruče řádili

chmatáci, kteří si přivlastnili
odpadkové koše. Na jejich mís-
tech jsou nyní provizorní igeli-
tové pytle. Ukradené nádoby
BM servis v dohledné době
nahradí dvaceti bytelnějšími
uzamykatelnými koši. (red)
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Kompenzační opravy hradí ŘSD,
běžnou údržbu město

Značení cyklotras poblíž skřečoňského mostu, na který navazuje obchvat.
Na něj už ale mají cyklisté logicky vjezd zakázán. Foto: Pavel Čempěl

Počátkem července usnadnil v Bohumíně cestování nově 
otevřený obchvat. Motoristé to přijali s povděkem, zato se 
našlo pár cyklistů, které zaskočilo, že sem mají jízdní kola
vjezd zakázán. Proč tomu tak je, vysvětlil vedoucí odboru 
dopravy Pavel Vavrečka:

»Jak už je patrno z názvu, obchvat má sloužit především k vyvedení
tranzitní dopravy z města. Pustit mezi pendlující kamiony i cyklisty by
postrádalo logiku. Zejména když jsou v těsné blízkosti obchvatu, prakticky
po obou jeho stranách, bezpečné značené cyklotrasy. Trasa »A« vede po
Koperníkově ulici a v Šunychlské navazuje na cyklostezku. Trasa »B« je
vedena po ulici Na Hrázi a cyklisté po ní dojedou do Nové Vsi.« (red)

Kola na obchvat nepatří

U silnice je nová zákazová značka,
ale řidiči tu dál parkují jako by se
nechumelilo. Foto: Ervín Hudler 

Řidiči riskují botičku
Motoristé nekoukají na značky. Jasným důkazem je nulový

efekt změny režimu parkování v Čáslavské ulici. Na parkovišti
u prodejny autodílů přestalo platit časově omezené stání, zato
u krajnice ze směru od ulice Čs. armády přibyla značka záka-
zu stání. Řidiči to ale ignorují. Zatímco parking zeje prázdno-
tou, auta stojí v zákazu.

Protože šoféři bez ohledu na
nové značení dál nechávají své
vozy u krajnice, zaměří se na
lokalitu v dohledné době stráž-
níci. »Zprvu plánujeme osvětové
akce. Hlídky budou dávat řidi-
čům za okna lístečky s upozorně-
ním, že se v ulici změnil systém
parkování a pokud budou poru-
šovat zákaz stání, nemuselo by se
jim to v budoucnu vyplatit,« uvedl
ředitel městské policie Karel
Vach.

Informační kampaň a »doba
hájení« potrvá asi dva týdny,
pak přijdou na řadu postihy.
Pokud se šoféři v ulici nenaučí
parkovat podle předpisů, mo-
hou se na svém voze dočkat
botičky a průvanu v peněžen-
ce. (tch)

a k t u á l n ě

Opravy silnic, etapa druhá. Počátkem
června úřadovaly v centru města frézo-
vací stroje a po nich asfaltéři. Nový 
povrch tehdy dostávaly páteřní ulice.
Nyní přicházejí na řadu další silnice,
tentokrát ty méně vytížené. Silničáři by
se do nich měli pustit od 11. září.

Opravy vozovek jsou kompenzací za sil-
nice, které přímo i nepřímo utrpěly při
stavbě dálnice a obchvatu. Akci financuje
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a rozděli-
lo práce do dvou etap. Druhá startuje 
v nejbližších dnech, dotkne se šesti ulic 
a vyžádá si přibližně čtrnáct milionů.

Seznam komunikací konzultovalo ŘSD
s městem a první na řadu přijde ulice Na
Hrázi. Ta je velmi úzká a nebude ji možné
opravit za provozu, proto je třeba počítat 
s uzavírkou. Plnou uzávěru si kvůli asfal-
tování vyžádá později i Studentská ulice.
Ta je poměrně vytížená, takže se práce bu-
dou koncentrovat na některý z víkendů,
nejlépe neděli. V další várce se asfaltéři
vrhnou na ulice Jateční, Okružní a Dráto-

venskou. Pokládka bude probíhat po půlce
vozovky, aby tu druhou, i když omezeně,
mohli řidiči využívat. Jako poslední se 
opravy dočká Mírová ulice, kde nyní město
ze svých prostředků buduje nové chodníky.
Po jejich dokončení si ŘSD vezme do pará-
dy vozovku. Oprava bude probíhat po úse-
cích s tím, že jeden den bude z ulice odklo-
něna autobusová doprava.

Jak už padlo v úvodu, všechny »kom-
penzační« opravy silnic hradí ŘSD. Ve
městě ale krom nich probíhá každoroční
údržba komunikací, a ta je v režii města.
Letos půjde na opravy jedenáct milionů.
Mimo zmíněného chodníku v Mírové ulici
to budou nebo už byly chodníky v ulicích
Palackého, Jana Palacha, Štefánikově 
a několik dalších na sídlištích. Ze silnic se
dočkají ulice Máchova poblíž železáren,
části ulic Petra Cingra a S. K. Neumanna
ve Starém Bohumíně a ulice Myslivecká 
a U Borku ve Skřečoni. Nový povrch dosta-
nou také vozovky v parku Petra Bezruče.

Pavel ČEMPĚL

Mírová ulice bude jako nová. Chodníky opra-
vuje město, do silnice se v září pustí ŘSD.

Foto: Pavel Čempěl
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Vychvalované i nenávidě-
né. Málokterý projekt vyvo-
lává tak rozporuplné reakce
jako cyklostezky. Účelem 
tohoto článku ale není po-
rovnávání argumentů pro 
a proti. Spíše se chceme za-
měřit na zavádějící informace
a fámy, které se v souvislosti
s cyklostezkami vyrojily. 

V předminulém Oku vyšla
lakonická zpráva - strážníci na-
pomínali cyklisty, kteří se do-
pouštěli přestupku, když odmí-
tali používat vyhrazenou stezku.
Nic dramatického se přitom
nestalo, policisté pojali akci 
osvětově, nepadla žádná poku-
ta. A přesto tato informace
zvedla některé lidi ze židlí. 
Označili akci za »policejní šika-
nu«, protože jim kdosi nakukal,
že k používání vyhrazené stezky
nemůže nikdo cyklisty nutit. Že
prý je na svobodné vůli jezdce,
zda se vydá po silnici nebo po
cyklostezce. Omyl. 

»S tímto tvrzením se bohužel
občas setkáváme, ale je to holý
nesmysl. Neexistuje žádné bu� 
a nebo. Podle současných zákonů
je využívání cyklostezek povin-
né,« vysvětlil vedoucí odboru

dopravy Pavel Vavrečka. Jeho
slova potvrdil i zástupce ředi-
tele městské policie Roman
Honysz: »Vyhrazené stezky v Bo-
humíně splňují všechny normy,
jsou řádně označeny a cyklisté je
používat musí. Když to odmítají 
a jedou vedle cyklostezky po silnici,

dopouštějí se přestupku, za který
hrozí až dvoutisícová pokuta.«

Honysz dodal, že jeho muži
až dosud provinilým cyklistům
jen domlouvali. S největší prav-
děpodobností ale dojde i na ty
pokuty. Ne v maximální výši,
ale i stokoruna nebo dvě mohou

mít výchovný efekt. »Domluvy
se míjí účinkem a nemůžeme done-
konečna přivírat oči. Když bude
cyklistům hrozit by� minimální 
postih, rozmyslí si, jestli pojedou po
silnici nebo po stezce,« uzavřel zá-
stupce ředitele městské policie.

Pavel ČEMPĚL

Dobrovolnost se na cyklostezky nevztahuje

Foto: Pavel Čempěl

115,4 metrů dlouhá, 7,6 metrů ši-
roká, 7,2 metrů vysoká a zvláštní
znamení: magnet na problémy.
Lávka ve Starém Bohumíně,
která spojuje dálnicí přeťatou
Ostravskou ulici, měla být jed-
nou z nových dominant města.
Zatím s ní jsou ale spojeny samé
nepříjemnosti. Přitahuje vandaly,
zloděje a nezodpovědné řidiče. 

Most přes magistrálu byl dokončen se
zpožděním a smůla ho neopustila ani pak.
Jen pár dnů po oficiálním zprovoznění ne-
známí pachatelé rozkradli část osvětlení
mostu a zbytek poničili. Přisadili si i spre-
jeři, kteří běloskvoucí konstrukci počmá-
rali rádoby vtipnými malůvkami.

Kvůli opakovaným útokům chmatáků
muselo město nakonec halogenové reflek-
tory zabezpečit bytelnými kryty. Speciální
ochranou za několik desítek tisíc bylo nut-
né opatřit i unikátní systém světel v zábrad-
lí. Opatření, se kterými původní projekt
nepočítal, snad konečně nenechavce od-
radí. Vyskytl se ale jiný problém. Most, 

i když slouží pouze pěším a cyklistům, je
záměrně »předimenzovaný«. Při povod-
ních nebo krizových situacích se s ním 
totiž počítá jako se spojnicí s nemocnicí.
Jezdit by přes něj mohly třeba sanitky. 
Nezodpovědní řidiči toho ale zneužívají 
a i přes zákaz si tudy zkracují cestu. I s tím

je třeba něco dělat. »Objednali jsme sloupky,
které nainstalujeme z každé strany lávky do-
prostřed chodníků,« potvrdila vedoucí od-
boru životního prostředí a služeb Věra
Niklová. Zátarasy by se u nájezdů na lávku
v Ostravské ulici měly objevit ještě tento
měsíc. (tch)

Po »zakleté« lávce pro pěší jezdí i auta

Lávka pro pěší a cyklisty vypadá majestátně, bohužel přitahuje problémy. Původní lampy někdo
rozkradl. Nové reflektory proto chrání bytelné kryty. Foto: Pavel Čempěl
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Stoletá moderní dáma

Před vstupem do knihovny je nový chodník a stojan na kola. 
Foto: Magdaléna Jedzoková

Vzdělávací kurzy v knihovně
Knihovna K3 Bohumín nabízí od září kolekci vzdělávacích

kurzů. Zájemci si mohou vybrat hned ze šestnácti kurzů. Všechny
potřebné informace najdou zájemci na www.k3bohumin.cz.
Přihlašovat se mohou v dospělém oddělení knihovny.

POČÍTAČOVÉ KURZY ZAHÁJENÍ CENA
Základy práce na PC 10. 10. 2012 200 Kč
Základy práce s internetem 25. 10. 2012 150 Kč
MS Word 2010 (začátečníci) 8. 11. 2012 200 Kč
MS Word 2010 (mírně pokročilí) 29. 11. 2012 150 Kč
MS Excel 2010 (začátečníci) 3. 1. 2013 200 Kč
MS Excel 2010 (mírně pokročilí) 24. 1. 2013 150 Kč
MS PowerPoint 2010 23. 1. 2013 200 Kč
Úprava digitálních fotografií 7. 2. 2013 200 Kč
Úprava videa a hudby 21. 2. 2013 200 Kč

JAZYKOVÉ KURZY
Anglická konverzace pro maturanty 9. 10. 2012 2.200 Kč
Konverzace v anglickém jazyce 9. 10. 2012 2.200 Kč

FOTOGRAFICKÉ KURZY
Fotografický kurz 24. 9. 2012 2.800 Kč
Úprava digitálních fotografií 7. 2. 2013 200 Kč
Photoshop 8. 2. 2013 1.100 Kč

PSYCHOLOGICKÉ KURZY
Sociální psychologie 4. 10. 2012 600 Kč

Rozšířil se rovněž počet par-
kovacích míst pro cyklisty ze
čtyř na jedenáct a nový je také
vzhled vstupního foyer kni-
hovny. Je zde protiskluzová
podlaha, rozšíření se dočkaly
propagační plochy a změnilo
se umístění nápojových auto-
matů.

Knihovna se po prázdnino-
vém režimu vrátila ke své ob-
vyklé provozní době. Dospělé
oddělení je opět přístupné 

i v soboty od 8 do 11 hodin a ve

všední dny od 8 do 12 a od 13

do 18.30 hodin. Výjimkou je

středa, kdy je dospělé oddělení

otevřeno do 12 hodin.

Dětské oddělení se z rozšíře-

ného celodenního prázdnino-

vého provozu opět vrátilo ke

své obvyklé otevírací době, tedy 

v pondělí, úterý a čtvrtek od 13

do 17 hodin a v pátek od 9 do

12 a od 13 do 17 hodin. (maje)

Novinky v knihovně K3
Pohodlnější přístup do knihovny v Novém Bohumíně 

přinesla nedávná rekonstrukce chodníku a vstupního foyer.
Cestička ke vchodu je nyní nově ze zámkové dlažby. 

Přijďte na pouť do Starého Bohumína
Velká poutní slavnost ve Starém Bohumíně se řadí k nej-

větším společenským událostem městské části. Kromě slav-
nostní bohoslužby a kolotočářských atrakcí na náměstí letos
9. září nabídne i koncert v místním kostele. Od 16 hodin se
tady představí soubor Campagnuollo Barok Ancamble 
z Oder. V chrámu zazní skladby Antona Vivaldiho, Daniela
Speera, Tomáše N. Koutníka a dalších. (tei)

Základní škola Beneše si letos připomíná
100 let od svého založení. Věk je to sice úcty-
hodný, ale následující řádky dokážou 
přesvědčit, že čím starší a zralejší tato škola
je, tím je modernější a krásnější.

Už v únoru škola v rámci oslav 
otevřela novou učebnu společen-
skovědních předmětů, která se pyšní
multimediální technikou za 45 tisíc.
Akci sponzoroval ČEZ. V těchto
dnech se chýlí ke konci projekt z EU,
v němž škola získala 1,6 milionu. Díky nim mají
žáci dvě nově zrekonstruované počítačové učeb-
ny a interaktivní techniku v běžných třídách.

Část financí škola využila na další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků a na činnost školního psy-
chologa. Pedagogové i žáci mají nyní k dispozici
moderní techniku. Ke třem stávajícím multimedi-
álním tabulím a systémům přibyly další tři, včetně
nových dataprojektorů, interaktivních učebnic.

Název tohoto projektu »Škola plná života« se
shoduje se vzdělávacím programem Benešovky.

Neustále se zde něco děje a škola naplno žije. Dů-
kazem jsou i připravované oslavy stoletého výro-
čí, které vyvrcholí koncem listopadu. Veřejnost,
bývalí zaměstnanci i absolventi mohou zhlédnout
22. a 23. listopadu slavnostní akademii v kině,

případně vyrazit 26. listopadu od 9
hodin do školy na den otevřených
dveří. Návštěvníci budou jistě mile
překvapeni, jak dnes škola vypadá.
Bývalí žáci mohou zavzpomínat na
svá školní léta a setkat se se svými

tehdejšími vyučujícími. 
Benešovka je sice menší, ale zdravá a živá ško-

la, která ctí tradice i moderní trendy. Za klíčové
prvky ve fungování organizace považuje vnímavé
a zvídavé žáky, vzdělané a obětavé učitele a vstříc-
né a chápavé rodiče. A proto klade velký důraz na
vzájemnou spolupráci mezi učiteli, žáky i rodiči 
a dobré mezilidské vztahy. Protože spokojený 
pedagog = spokojený žák = spokojený rodič.

Barbora BOLCAROVIČOVÁ,
Jana SITKOVÁ

p o z v á n k a

Pojďte s turisty 
za krásami podzimu

Odbor klubu českých tu-
ristů TJ Bohumín pořádá 
v sobotu 15. září 36. ročník
cyklojízdy a turistického 
pochodu »Za krásami podzi-
mu«.

Start je před nádražím ČD
Bohumín. Trasy 40 km (start 
v 7 až 8 hodin), 20 km (8 až
9.30 hodin), cyklisté (7.30 až
9.30 hodin). Startovné činí
pro dospělé 20 Kč, pro děti 
5 Kč. Cíl bude tradičně u res-
taurace U Rybníku. Tady čeka-
jí účastníky diplomy, občer-
stvení, opékání buřtů, soutěže
a hry pro děti i dospělé. 

Pochod se koná za každého
počasí. Doporučuje se mapa
Ostravska. (okčt)



Jiří Mikula žije
sen svého otce. Tatí-
nek byl voják, slou-
žil u letectva i u py-
rotechniků a toužil
vlastnit detektor ko-
vů. Před revolucí to
ale nešlo a po ní byly
první dovezené kusy
extrémně drahé. Hle-
dač ze Šunychlu nyní
otcovo přání naplnil.
Detektor si pořídil
před pěti lety a od té
doby s přístrojem v ruce
nachodil stovky hodin.
»Ideální je vyrazit v předjaří,
když rozmrzá půda a zemědělci
ještě nemají zaseto,« svěřil se Jiří
Mikula. Sám chodí do polí, lesů
nebo na pláže jezer. Naopak ne-
vyhledává archeologická naleziš-
tě, to přenechává odborníkům.

Každý hledač má svou speci-
alizaci. Někoho zajímají vojen-
ské artefakty, někoho historic-
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Na objevení skutečného pokladu stále čeká

p o z v á n k y

Křest knihy Vlasty
Šimkové

Bohumínská autorka Vlasta
Šimková představí čtenářům
svou čtvrtou knížku »Za všech-
no se platí, aneb Život na
splátky«. Slavnostní křest au-
tentického životního příběhu
autorky, převyprávěného z je-
jích osobních deníků, proběh-
ne 7. září od 18 hodin v Salonu
Maryška. (red)

Tenisový memoriál
Jana Kudlíka

Na tenisových kurtech ve
Starém Bohumíně se mohou
příznivci bílého sportu těšit 8.
září na už 15. ročník Starobo-
humínských čtyřher – Memo-
riál Jana Kudlíka. Turnaj, kte-
rý je určen neregistrovaným
hráčům, začíná v 8.30 hodin.
Bližší informace na telefoním
čísle 731 106 329. Josef CZYŽ

Sousedské posezení na náměstí zdomácnělo
Starobohumíňáci sobě. Obyvatelé příhra-

niční městské části si dali před šesti lety 
dostaveníčko na náměstí. Soused pozval sou-
seda a uspořádali piknik. Vznikl hezký zvyk,
který obyvatelé udržují dodnes.

Vždy na konci prázdnin vyroste na náměstí
Svobody improvizované pódium, posezení a sta-
robohumínští rodáci i zdejší nová krev se při-
jdou pobavit. Tentokrát bylo na rynku živo 25.
srpna. Pro ty dříve narozené zahrála železáren-
ská dechovka, mladší ročníky si poslechy kapely
z obou stran hranice a u mixážního pultu před-
vedl své umění i místní DJ. Ochotníci nacvičili
komorní divadelní kus, a když se setmělo, 
vyrazili do akce odvážní artisté se svou ohňovou
show. Letošní setkání se neslo také v duchu 140.
výročí založení starobohumínských hasičů, kteří
na akci nemohli chybět.

Kulturní program je ale pouze zpestřením 
tradičního setkání Starobohumíňáků. Hlavním
smyslem je soudržnost, přátelské posezení 
a dobrá pohoda. (tch)

Dechová kapela zanotovala na náměstí Svobody
u sochy sv. Jana Nepomuckého. Foto: Pavel Čempěl

Popadnout batoh, rýč a hurá do terénu. Zapomenout ale ne-
smíme to nejdůležitější, detektor kovů. Jiří Mikula (56) ze Šuny-
chlu je jedním z bohumínských »hledačů« a po polích už nacho-
dil stovky kilometrů. Svému koníčku se věnuje od roku 2007 
a má na kontě řadu zajímavých nálezů. A který z nich má podle
něj největší »váhu«? No přece osmnáctikilový hák autojeřábu.

procházela za války fronta, se
nevyhne ani nálezům munice.
Na kontě už má deset granátů.
»Vždy volám policii, s nevybuch-
lou municí si není radno zahrá-
vat. Někteří kolegové toto riziko
podcenili a stálo je to život,« va-
roval Mikula. Nemluvil do
větru, v květnu zahynul při ex-
plozi na Plzeňsku muž, který
ve sklepě rozebíral nalezený
minometný granát.

Hledač ze Šunychlu vyráží
na vlastní »toulky za poklady«,
ale také se na něj obracejí zná-
mí, když potřebují najít stud-
nu nebo trasu potrubí. Nedáv-
no jej kolega před vdavkami
dcery požádal o pomoc při hle-
dání slivovice, kterou před 18
lety zakopal na zahra-
dě. Taková láhev
možná má cenu
zlata, ale z dra-
hého kovu ne-
ní. Ani ostří-
lený hledač Ji-
ří Mikula ji
proto nenašel
a zůstává v pod-
zemí jako poklad
pro příští generace.

Mezi hledači platí 
jistá etická pravi-
dla. Třeba že je po 
vykopání nálezu
jámu nutné opět
zasypat. Nálezy
Jiřího Mikuly se

počítají na stovky.
Jsou mezi nimi pod-

kovy, závaží, mince,
křížky, ale i špunty od 

piva a taky části munice.

Nadšenci své nálezy fotí a prezentují na in-

ternetu. Pokud si nejsou jisti, co vlastně

našli, kolegové jim pomohou s identifikací.

ké a občas je okruh ještě užší.
Jistý nadšenec z Havířova pát-
rá jen po psích známkách a ve
sbírce jich má dva a půl tisíce.
To pana Mikulu nejvíce potě-
ší, když najde staré mince, ře-
tízky nebo šperky. »Nebylo by
zlé najít menší pokládek,« usmí-
vá se. Při pátrání v terénu ale
narazí na všechno možné a ze-
jména doma v Šunychlu, kudy Text a foto: Pavel ČEMPĚL



Dolní oblast Vítkovice, Důl Michal, pivovar Radegast, muzeum Tatry
Kopřivnice, bunkr Na Trati ve Starém Bohumíně. Co mají společného?
Ocitly se v seznamu dvanácti atraktivních objektů industriálního 
charakteru, které Moravskoslezský kraj prezentuje v rámci
takzvané Technotrasy.

Na miniletiště u Nové Vsi se 18. 
srpna sjela modelářská špička

z regionu i ze sousedního Polska. 
Modelklub Orlová tu
uspořádal v pořadí už
6. ročník exhibice 
leteckých modelářů
Groble Open 2012.

Akce na Grobli není
soutěžní. Majitelé a sta-
vitelé letadýlek se jed-
nou ročně sejdou, aby
představili přírůstky ve
svých sbírkách nebo různá vylepšení stá-
vajících strojů. Ty si může prohlédnout 
i veřejnost, na zemi a především během
exhibice ve vzduchu. Letos dorazilo na
pole mezi Novou Vsí a Věřňovicemi
pětadvacet modelářů a většina si přivezla
více než jeden stroj. V rámci přehlídky
Groble Open 2012 tak bylo k vidění asi
padesát větroňů, kluzáků i modelů se
spalovacími motory. (erh)
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Řada modelů se pyšnila úctyhodnými parametry. Největší obdiv u návštěvníků budil model stíhačky Fokker z

Když mohou turisté zdolávat
vrcholky hor nebo navštěvovat
přírodní rarity, proč by nemohli
obdivovat atraktivní místa vy-
tvořená lidskou rukou. Napří-
klad Dolní oblastí Vítkovic jsou
návštěvníci odjinud doslova 
uchváceni a podobně zajímavých
míst máme v regionu nespočet.
Kraj vybral dvanáct z nich a za-
řadil je do projektu Technotrasy.
Bohumínský bunkr je v ní zcela
oprávněně, svou strukturou je
jediný svého druhu v republice.

Industriální
objekty je ale
třeba také pro-
pagovat. Proto
se zrodila akce

Fajne
léto s bohatým

programem u každé
z nich. Show na bohu-

mínském bunkru se usku-

tečnila 25. srpna. Organizátoři
vymysleli kostru programu, ale
hlavní slovo měli místní nad-
šenci. Členové Klubu vojenské
historie Bohumín, kteří se o bunkr
celoročně starají, se převlékli
do historických uniforem a na-
vodili prvorepublikovou atmos-
féru. Klub branné přípravy Palcát
pro změnu předvedl současnou
výstroj a ukázal i něco z vojen-
ské strategie. Zapojili se i maji-
telé vojenských vozidel, sběratelé
zbraní, republiková i městská
policie a další. Akce v rámci
Fajneho léta budou na dalších
objektech pokračovat až do 16.
září, harmonogram najdete na
webu www.technotrasa.cz.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Nebe nad »Groblí« patřilo ae

Bunkr čelil invazi... návštěvníků

Bylo se nač dívat: atraktivní vojenská technika, ukázka zásahu s osvobozením rukojmí. Vojenský srub Na Trati má otevřeno každý víkend až do konce září.
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Lišaj topolový (Laothoe populi)
Příroda kolem nás - motýli Bohumína (100)  

V České republice žije 17 - 19 druhů lišajů.
V Bohumíně byl spolehlivě prokázán výskyt
devíti druhů. Většinu lišajů můžeme pozoro-
vat především za soumraku a v noci, jak 
v letu sají dlouhým sosákem nektar z květů. 

Lišaj topolový je zdaleka nejhojnějším dru-
hem nejen v Bohumíně, ale v celém Česku.
Obývá keřové patro od nížinných světlých luž-
ních lesů až po horské listnaté porosty. Ve dne
sedí nízko na kmenech, zídkách nebo plotech 
v charakteristické poloze s ploše rozevřenými
křídly. V noci přilétá na světlo.

Motýli se objevují od května do srpna. Samič-
ky kladou vajíčka na lícní stranu listů topolů 
a vrb, vzácněji bříz a jasanů. Housenky mají na
konci zadečku jako ostatní druhy lišajů zahnutý

růžek a kuklí se v zemi asi 10-15 cm pod povr-
chem poblíž paty živné rostliny. Jejich černé
kukly přezimují. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

S dračí hlavou na přídi vstříc vlnám

z první světové. Foto: Pavel Čempěl

Důležitou roli hraje bubeník, udává rytmus
pádlování. Drtivá většina závodníků seděla 
v dračí lodi, která je dlouhá 12,5 metru a bez
posádky váží asi 250 kilo, poprvé. Přesto se
posádky vrhly do závodu s plným nasazením. 

Závodů se účastnilo jedenáct týmů:
Vodáci Odry a Olzy, Hasiči Šunychl,
Amadeus, Vodáci z Neradu, Potápníci,
Extra virgin, Železničáři, Hospital 
Bohumín, Café Annabel Bohumín, 
Junior team, Ženský manšaft.
Foto: Pavel Čempěl

roplánům 
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Několik postřehů z místní a celostátní situace

Říjnové volby do Senátu se blíží
O místo senátora ve volebním obvodu

číslo 74, který zahrnuje Bohumín, Rych-
vald, Petřvald, Havířov a Dolní Lutyni,
se v letošních říjnových volbách utká
pět kandidátů. Mezi nimi je také PaedDr.
Milada Halíková, která kandiduje za
KSČM. Řada bohumínských obyvatel
už měla příležitost ji osobně na měst-
ských akcích poznat a nyní bych chtěl je-
jí osobnost připomenout i v zajímavém
rozhovoru, který jsme spolu vedli. 

Co byste o sobě úvodem ve stručnosti řekla?
Jsem poslankyní Sněmovny Parlamentu

ČR, bývalá primátorka Havířova a původní
profesí pedagog. K Bohumínu mám silný
osobní vztah, vždy	 tady žijí i mé spolužačky
ze střední školy. Ráda se zúčastňuji a po-
máhám jako sponzor při organizaci květ-
nového Běhu městem. Při této příležitosti
KSČM, žel na rozdíl od jiných politických
stran, nikdy nezapomene položit květiny 
k památníkům našich osvoboditelů ve
všech městských částech. I na tradičním
Silvestrovském běhu oceňuji, že je zamě-
řený především na děti a mládež, která 
v dnešní přetechnizované době potřebuje
více pohybu ke svému zdravému rozvoji.

je trápí vysoká nezaměstnanost či zvyšují-
cí se doplatky na léky.  Jsem přesvědčená,
že politik by měl napřed naslouchat a pak
rozhodovat, protože jinak nemůže posou-
dit, zda jeho činnost pomůže nebo zkom-
plikuje život většině lidí.  

Vím, že jste se v  sobotu 18. srpna 2012 
zúčastnila společenské akce Kopytovských 
hasičů, při níž došlo také na setkání 
s kandidátem na prezidenta ČR Janem 
Fischerem. Přišla řeč i na rozporuplnou 
kauzu zrušení jejich výjezdové jednotky?

Samozřejmě jsme o tom hovořili. Patřím
k těm, kteří i finančně podporují  činnost
kopytovské jednotky, která pomáhá lidem
při povodních, u dopravních nehod nebo 
likviduje stromy a větve spadané po bouř-
kách. Obyvatele Kopytova už nasbírali čtyři
tisíce podpisů pod petici proti zrušení jed-
notky dobrovolných hasičů. Mimochodem
na zmíněné akci se představila družstva dětí
a dorostenců, takže si zde vychovávají ná-
stupce. Rušit tak aktivní jednotku považuji
společně s Vámi, zastupitelem za KSČM 
v bohumínském zastupitelstvu, za špatné
rozhodnutí. Doufám, že ještě bude změněno.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

Těm nejmenším běžcům pak osobně pře-
dávám i ceny. Těší mě, že si při těchto ak-
cích mohu pohovořit s obyvateli Bohumí-
na, i když hlavním tématem bývají jejich
starosti. Tak jako v celém okrese Karviná

Rozhovor s PaedDr. Miladou Halíkovou, poslankyní PČR a kandidátkou na senátorku

● Sněmovnou i Senátem
prošla novela zákona o roz-
počtovém určení daní, která
by měla zvýšit podíl obcí na
některých daních, zejména
na dani z příjmů právnic-
kých osob a DPH. Ukazuje se
však, že vinou neš	astné vládní
politiky a neumětelství ministra
Kalouska (je vzděláním che-
mik a potvrzuje se, že jeho 
pokusy v oblasti financí nejsou
zatím   úspěšné), se naopak již
dva roky výnos všech daní sni-
žuje. Přestože zdražily potravi-
ny, léky, odvoz odpadů, voda 
a podobné pro občany potřeb-
né věci a služby, na dani se 
vybere méně. Pro Minister-
stvo financí je překvapením,
že se naopak již tolik neutrácí
za položky s vyšší sazbou
DPH. Nedošlo jim, že na ně již
mnoho lidí nemá peníze a že 
v obavách z toho, co ještě při-
jde a co se zpětně změní (po-
dobně jako například stavební
spoření), raději šetří.

Bohumín si však s touto 
situací poradí. Díky transpa-

rentním a otevřeným výběro-
vým řízením šetříme každoroč-
ně na investicích a nemusíme
omezovat služby ve městě,
přestože od roku 2008 zazna-
menáváme pokles příjmů z da-
ní každoročně o 20 až 30 mili-
onů korun.

● Jedním z velkých celo-
státních témat jsou teď cír-
kevní restitu-
ce. V době,
kdy vláda sni-
žuje reálné důchody, omezuje
provoz policie a hasičů, okleš-
	uje prostředky na školství 
a zdravotnictví, chce církvím
nadstandardně vyplatit podíl
za nevrácený majetek. Udivuje
nejen to, proč to nyní, dvacet
let po revoluci, vláda dělá, ale
hlavně to, proč o to nejvyšší
představitelé církví právě nyní
usilují. V nejhorší době. Vá-
žím si proto postoje mnoha fa-
rářů a osobností, kteří s tímto
řešením nesouhlasí. 

V Bohumíně s církvemi spo-
lupracujeme dobře. Město pra-
videlně přispívá na opravy pa-

mátek a kostelů. Za poslední
čtyři roky to bylo přes 2 milio-
ny korun. Pro příští rok při-
spějeme na opravu kostelů
dalšími 700 tisíci korun. Bez
ohledu na výsledek hlasování
vládní koalice. 

● Posledním tématem je
paradoxně příklad ze sou-
sední Ostravy, který však 

s Bohumí-
nem souvisí.
V Přednád-

ražní ulici vznikají spory 
o vystěhování stovky nepři-
způsobených občanů, kteří
údajně zneužívají dávky. Ve
skutečnosti asi zneužívá nedo-
konalého systému právě vlast-
ník domů, a nikoliv chudáci
nájemníci, kteří ale, bohužel,
žijí způsobem, jenž obtěžuje 
okolí. Víme o tom své. Před
pěti lety stejný vlastník domů
chtěl koupit i domy v Bohumí-
ně v Lounské ulici v Pudlově,
kde bylo přes 30 bytů prázd-
ných. Jak by to skončilo, jsme
tehdy tušili a nyní to víme
všichni. Ještě že jsme to ne-

připus-
tili a do-
my jsme
koupili.
Bohužel,
dva do-
my v Ná-
dražní
tehdy 
Správa
želez-
niční a dopravní cesty prodala,
přes protesty města, stejnému
zájemci, který vlastní byly 
v Přednádražní ulici v Ostra-
vě. A my tady máme, by	 
v menším měřítku, úplně stej-
ný problém. Ministr Drábek
by měl přiznat, že zatím v této
oblasti úspěšný není a skutečně
přinést řešení, které znemožní
zneužívání dávek. Nikoliv 
těmi chudáky nájemníky, ale
»vlastníky domů a ubytoven«.

V Bohumíně naštěstí všech-
ny vybydlené domy ihned 
demolujeme, a proto se nám
do nich nikdo nenastěhuje. 

Petr VÍCHA, 
starosta města

p o l i t i k a
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Pavol Lukša kandiduje na hejtmana kraje
Na bleskovou návštěvu zavítal do Bo-

humína předseda krajské organizace
TOP 09 v Moravskoslezském kraji 
a kandidát na hejtmana kraje v letoš-
ních podzimních volbách Pavol Lukša.
Pan Lukša je zároveň poslancem PČR,
starostou obce Čeladná a zastupitelem
Moravskoslezského kraje.

Bohumín je město, které již v minulosti
navštívil. Tentokrát přišel seznámit členy
TOP 09 v Bohumíně s prací v parlamen-
tu. 

Za velký úspěch, který přinese peníze 
i Bohumínu, považuje prosazení zákona 
o rozpočtovém určení daní. Do městské
pokladny přibudou finanční prostředky,
které město bude moci využít pro jeho
rozvoj. Díky novele, kterou TOP 09 pro-
sadila, se budou moci i ostatní  starostové
pustit i do nákladnějších, dlouho odkláda-
ných projektů. 

Pan předseda setkání ukončil slovy: 
»Díky novele zákona o rozpočtovém určení
daní lze říci, že se drtivé většině měst a obcí 
v kraji zvýší obecní rozpočty o částky v řádu
milionů korun a i v ekonomicky těžké době tak
dostanou novou šanci ke své nezávislosti 
a zodpovědnému rozvoji.«

V krátké době se Pavol Lukša do Bohu-
mína vrátí. Přijal pozvání na 2. října 2012
do studia TIKu na téma Volby do krajské-
ho zastupitelstva.

Karla FODOROVÁ, 
MO TOP 09 Bohumín

I když za okny zatím ještě
vládne babí léto, na zimním
stadionu vrcholí přípravy na
zimní sezonu 2012/2013. Ta-
ké v letošním roce čeká na
zájemce o zimní sportování
několik novinek.

Podstatnou provozní změ-
nou bude v nadcházející sezo-
ně úprava časů vyhrazených
pro bruslení veřejnosti. Od 
září bude pro veřejnost vyhra-
zena sobota od 14 do 15.30 ho-
din a neděle od 15 do 16.30
hodin. Středeční bruslení
bylo kvůli malému záj-
mu zrušeno. Po dobu
bruslení veřejnosti
bude k dispozici
půjčovna bruslí pro
děti i dospělé.

Mimořádnému zájmu se pro
změnu těší škola bruslení, a pro-
to v zimě proběhnou hned tři
kurzy. Uskuteční se v termínech
30. 9. až 18. 11., 25. 11. až 27. 1.,
3. 2. až 24. 3. 2013. Cena 500
korun zůstává zachována.

Ani tuto zimu nebude hud-
bymilovná mládež ochuzena 
o oblíbené diskotéky na ledě.
Konat se budou vždy v sobotu
od 17.45 do 19.15 hodin. 
V případě kolize termínu se
zápasy krajské hokejové ligy

však může dojít ke zrušení dis-
kotéky. Bruslaři by proto měli
pozorně sledovat aktuální roz-
pisy bruslení na stránkách
www.bospor.info nebo na fa-
cebooku »Diskotéka na ledě«.

I když v aquacentru probíhá
od září dvouměsíční odstávka,

zimák finišuje s roz-
jezdem sezony.

Pomalu můžete vytáhnout
brusle ze skříní a chystat se na
první projíž�ku. Brány Bospor
arény se pro návštěvníky zim-
ních radovánek otvírají už 21.
září. Zájemci o pronájem ledové
plochy se mohou obrátit na 
telefonní číslo 777 707 782.

Petr LAKOMÝ, 
vedoucí zimního stadionu

Na zimáku už začíná mrznout
Bruslí se od 21. září v soboty od 14 do 15.30 a neděle od 15 do 16.30 hodin

Atletika nabírá 
nejmenší posily

V neděli 28. srpna skončila
4. kolem II. liga mužů na stadi-
ónu v Třinci. Za Atletický klub
Bohumín (AKB) se při star-
tech prostřídalo celkem třináct
dorostenců a mužů. Nejvíce
bodů získali Michal Jarošek 42,
Michal Heczko a Jakub Holek
po 30 a Michal Perutka 19.

Mladší žákyně a mladší žáci
ukončí svou sezonu 4. kolem
13. září také v Třinci. Příprav-
ka absolvuje ještě dva závody,
25. září v Třinci a 9. října ve
Frýdku-Místku.

Atletika dětem, do které bu-
deme přijímat nové děti, které
už dovršily pět let, začne nábo-
rovými dny. Uskuteční se ve
čtvrtek 6. září a v úterý 11. září
vždy od 16 hodin na stadionku
při ZŠ Čs. armády pro ročníky
2006 a starší. Při těchto akcích
se mohou evidovat také dosa-
vadní členové AKB, žákyně 
a žáci od ročníku 2006, aby-
chom měli jistotu, že budou 
i nadále docházet. Poplatek za
I. pololetí (září až leden) zůstává
beze změny ve výši 750 korun.

Pravidelné tréninky jednotli-
vých skupin začnou od středy 12.
září. Informace najdou zájemci
na webu www.ak-bohumin.cz,
na oddílové nástěnce u tělocvič-
ny ZŠ, případně v letáčcích.

Zdeněk VESELÝ, 
předseda AK Bohumín
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15 min. do Ostravy Poruby, 5 min. na hranici s Polskem
● Vhodné jako sídlo firmy, byty, školící středisko ● 

Nabídněte cenu ● Kontakt na majitele ✆ 775 298 999 
●  Více na adrese www.domyvbohumine.cz

Přímýprodej!

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitometrií

ZDARMA!
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ JAKÉKOLIV OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger, tel./fax : 596 013 544, tel.:
595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz 

Osteoporoza je 

zákeřná nemoc
NepodceňujteP R E V E N C I !

ZMĚNA MÍSTA POSKYTOVÁNÍ
ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

MUDr. Pavel Masařík ordinuje od 1. 10. 2012 
v ulici Tylova 882, Bohumín (za restaurací U Stružků).
Ordinační doba i číslo telefonu zůstávají nezměněny. 

PÁLENICE RYCHVALD
přijímá PŘIHLÁŠKY 

PRO PÁLENÍ 
OVOCNÝCH DESTILÁTŮ

v sezóně 2012 - 13 
na tel. číslech 
607 913 821, 
604 201 894, 
602 707 722.
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Čas plyne, 
vzpomínky 
zůstávají.

15. září uplyne 

5 let,  kdy náhle

zemřel 

pan Oldřich
URBANIEC.

�
S láskou vzpomíná maminka Božena,

manželka Jarmila 

a synové Martin a Michal s Helenou.

28. března 2013 

tomu bude 5 let,

kdy nás 

opustil 

pan Emil
URBANIEC.

�
S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Božena, 

snacha Jarmila a vnuci Martin 

a Michal s Helenou.
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Vzpomínky - úmrtí

Kdo žije v srdcích milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

7. září uplyne 5 let 

od úmrtí 

paní 
JUDr. Marcely
KARPFOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan,

dcery Petra a Hana, maminka Evženie 

a sestra Šárka.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Kdo byl milován, není zapomenut.
Děkujeme rodině, přátelům a známým 

za projevenou soustrast a květinové dary

při úmrtí naší maminky 

paní Vlasty RÁCZOVÉ, 
která zemřela 26. července.

�
Zároveň jsme 28. srpna vzpomněli 

nedožité 100. narozeniny 

paní Růženy LIPUTOVÉ.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička ke hřbitovu zůstala jen.

9. září by se dožila 79 let 

naše maminka, babička, prababička, 

paní Mária MARIKOVSKÁ,

se kterou jsme se rozloučili 

17. března 2012.

�
Zároveň by se 10. srpna dožil 80 let 

náš tatínek 

pan Rudolf MARIKOVSKÝ.

�
S láskou a úctou vzpomínáme. 

Za celou rodinu dcera Janka.

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

nikdy nezapomene.
6. září jsou tomu 

2 roky, kdy nás opustil

pan RSDr. Štefan
HANEC.

S úctou a láskou nikdy nezapomenou

manželka Zdeňka, synové Vladimír 

a Dalibor, vnuci Kateřina, Barbora, 

Dalibor, pravnoučata Lea Emily, 

Prokop Štefan. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou.

Navždy jsi odešel, 
ztichl tvůj hlas, 

jen živé vzpomínky 
zůstaly v nás.

8. září vzpomeneme 

2. smutné výročí úmrtí

pana Pavla
SPIEWOKA.

�
S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Ludmila, 

dcery Ludmila a Věrka s rodinami, 

švagrová Zdeňka.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci tě máme 

a navždy budeme mít.
8. září jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
milovaného manžela,

otce, dědečka 
a pradědečka 

pana Jozefa KOLLÁRA.
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Helena, dcera Jarmila 
s manželem Ivošem, syn Stanislav, 

vnuci Tomáš a Michal a vnučka Nikola.

Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme vzpomínat.

2. září by se dožil 

90 let 

pan Andělín
MOTLOCH

z Bohumína.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Hilda s rodinou.

Milovala svou rodinu,
chtěla žít, přišla nemoc

zlá a musela odejít.
14. září vzpomeneme

5. smutné výročí úmrtí

naší maminky a babičky

paní Alžběty
DOBŘANSKÉ.

�
Zároveň si 26. listopadu připomeneme

její nedožité 77. narozeniny.

S láskou vzpomíná syn Vlastík s rodinou.

Odešel, ale zůstal 
v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi.
11. září uplynulo 

10. smutné výročí 

úmrtí 

pana Petra
ADAMCE.

�
3. října vzpomeneme jeho nedožitých 

51 let.

Stále vzpomínají manželka, syn, dcera,

matka, bratr a celá rodina.
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REALITY
● Prodám dr. garsonku v Bo-

humíně v ul. Svat. Čecha. Cena
220.000 Kč. ✆ 737 669 067.

● Prodám samostatnou
polovinu RD 4+1 v Pudlově,
garáž, hosp. budova, zahrada
400 m2 s pergolou, cena:
1.200.000 Kč. ✆ 608 748 047.

● Prodám dr. byt 3+1 s ga-
ráží, balkónem, v centru měs-
ta, nízká cihlová zástavba. 
✆ 603 981 782.

● Pronájem skladových 
a výrobních prostorů v Bo-
humíně. 140 m2. Cena: 3 900
Kč. ✆ 602 580 246.

● Nabízíme nebyt. prosto-
ry k pronájmu, cca 115 m2,
Bohumín, Studentská 599. 
✆ 596 012 595.

● Byt 1+1+KK k pronájmu,
po celkové rekonstrukci, na
náměstí ve Starém Bohumíně.
!Moc pěkný!. ✆ 736 681 830.

● Dlouhodobě pronajmu
byt 1+1 v centru, 50m2. Ná-
jem 4.500 Kč. ✆ 731 025 011.

● Pronajmu 2+1 ve St. Bo-
humíně po celkové rekon-
strukci. ✆ 603 750 560.

● Pronajmu 0+1, Sv. Če-
cha. 5 300Kč vč. služeb. 
✆ 732 432 583.

ř á d k o v á  i n z e r c e

● Pronajmu byt 0+1, Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu neb. prostor
na hl. třídě ve St. Bohumíně.
✆ 603 750 560.

● Prodám garáž, Drátovny.
✆ 731 548 044.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 65.000. ✆ 725
869 154.

● Prodám garáž. Cena
60.000. ✆ 725 869 162.

● Prodám družstevní byt
2+1, 58 m2 s garáží v domě 
v Bohumíně, I. patro, nový
sprchový kout, nová plastová
okna. Cena 850 000 Kč. 
E-mail: Almal48@email.cz, 
✆ 606 727 281.

● Prodám dr. 1+1 v centru,
50 m2, plast. okna, 190.000
Kč, Boh. ✆ 736 228 883.

● Prodám dr. byt 2+1 v ul.
Jateční. Cena 600 000 Kč. 
✆ 725 725 023.

● Koupím jakýkoliv byt,
příp. dluhy uhradím a zajistím
bydlení, dlouholeté zkušenos-
ti. ✆ 736 228 883.

RŮZNÉ
● Prodám krůty PO - NE,

po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

SLUŽBY
● Údržba domu, bytu, za-

hrady. Údržbářské, zámečnic-
ké, úklidové práce, sekání trá-
vy, práce s mot. pilou, křovi-
nořezem atd. ✆ 603 366 056.

● STAVEBNÍ PRÁCE –
Rekonstrukce bytů, domů 
a střech. Stavební, demoliční
a úklidové práce. IS přípojky,
oplocení, zákl. desky, izolace
staveb, drenáže. ✆ 603 366 056.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky.
✆ 604 265 861.

● Stěhování, přeprava, do-
voz zboží a materiálu do 1,5 t.
✆ 777 090 132.

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

● Čištění koberců, sedacích
souprav, čalouněného nábyt-
ku a interiéru automobilu stroji
Karcher. ✆ 724 088 643. www.
cistyautointerier. mypage.cz.

● Máte novou fasádu 
a chcete, aby si zachovala
svůj vzhled? Chcete prožít
bezstarostnou jízdu za deště?
Uvítáte zimní rána bez námra-
zy na autech? My jediní máme
levné a hlavně účinné řešení!
www.nano4peace.cz. Naše
prodejna - nám.TGM 942,
vedle T-Mobile.

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

Nabízím dlouhodobou a seriózní
SPOLUPRÁCI V OBLASTI 

BANKOVNÍCH PRODUKTŮ.
Zajímavé finanční ohodnocení.

Tel.: 775 071 239

Řešení křížovky z minulého 
čísla: Jaký je rozdíl mezi láskou 

a chřipkou? Žádný. Obě… 
...vyvolávají horečku a nejlépe

se léčí v posteli.

AKTIVITY PRO DĚTI
0 - 6 LET V BOHUMÍNĚ
● Montessori pedagogika 

vychází z potřeb malého dítěte

● rozvíjí jeho přirozené 
schopnosti, samostatnost 
a důvěru ve svou osobu

MONTESSORI 

www.montessori-ostrava. 
webnode.cz

Jana Trojanová * 1947 
z Bohumína
Evžen Zając * 1955 z Bohumína
Bronislava Malická * 1933 
z Pudlova
Adelajda Drobková * 1926 
z Bohumína
Jiří Děrgel * 1940 z Bohumína
Václav Šimoňák * 1951 
z Bohumína
Ladislav Kovář * 1940 
z Bohumína
Josef Macura * 1927 
ze Skřečoně
Kateřina Porwoliková * 1926 
z Bohumína
Viliam Pösinger * 1955 
ze Skřečoně
Helena Chmelařová * 1930 
z Pudlova
Norbert Grim * 1950 ze 
Záblatí

Josef Hubl * 1963 z Bohumína
Eliška Vlčková * 1958 z Bohu-
mína
Emil Baňár * 1958 z Bohumína
Vlasta Ráczová * 1945 z Vrbice
Fridolín Lišok * 1940 ze Skře-
čoně
Gertruda Hrbačová * 1928
z Bohumína
Otilie Hutníčková * 1935
z Bohumína
Naděžda Kudlíková * 1936
z Bohumína
Jaroslava Cichoňová * 1947
z Vrbice
Krystyn Henryk Orszulik *
1932 z Bohumína
Anna Mandlbauerová * 1923
z Bohumína
Ondrej Vyrobik * 1952
z Bohumína
Vlasta Palošová * 1923
z Bohumína

Naposledy jsme se rozloučili Noví občánci našeho města 
Do pamětní knihy města Bohumína byli zapsáni 

malí Bohumíňáčci:

Lukáš Mařádek ●  Lucie Štěrbová ●  Veronika Jarošová ●  Linda

Seidelová ●  Lucie Ligocká ●  Tobiáš Kroščen ●  Alexandr Petr

Kroščen ●  Jaroslav a Stanislav Kupkovi ●  Michael Jan Oračko

●  Petra Ganittová ●  Adéla Doležalová ●  Filip Žiška. (mat)

Po dobu prodeje aktuálního čísla Oka jsou řádkové inzeráty současně
zveřejněny na webu města www.mesto-bohumin.cz. 

Své ANO si řekly tyto páry
Václav Agel a Soňa Pijáková, oba z Bohumína

Petr Jalůvka z Ostravy a Olga Kleczková z Bohumína

Petr Hanusek a Adriana Matušková, oba z Bohumína

Jiří Látal a Inka Hanusková, oba z Bohumína

Maciej Andrzej Krawczyński ze Szczecina a Kamila Mirgová 

z Bohumína

Roman Honl a Martina Kalischová, oba z Bohumína

Marek Sýkora z Dolní Lutyně a Lenka Janoszowská z Bohumína

Artur Tomala a Kateřina Horvátová, oba z Bohumína (mat)



Diarhoe neboli průjem. Každý
z nás ho někdy zažil a nazývá-
me jím příliš časté vyměšování
nezvykle řídké stolice. Přesné
vymezení neexistuje, obecně

lze za průjem označit tři a více řídkých až vodnatých stolic za
den. Průjem není samostatná choroba, je to vždy příznak ně-
jakého onemocnění nebo poruchy. Při průjmu je porušeno
vstřebávání vody a dalších látek ze střeva do krevního oběhu,
navíc dochází k nenormálnímu vylučování vody do střeva.
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Autor: 
Jan Šula
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Boj s průjmem zahrnuje dietu a příjem tekutin

Z praktického hlediska rozli-
šujeme akutní a chronický
průjem. Akutní vzniká náhle,
nezřídka trvá den, většinou
dnů několik. Trvá-li několik
týdnů, hovoříme o průjmu
chronickém. Nejčastější příči-
nou akutního průjmu jsou in-
fekce. Pokud postihne několik
členů rodiny, pravděpodobně
jej vyvolaly viry. Druhou nej-
častější příčinou je nevhodná
strava a také nejrůznější léky.

Chronický neboli dlouhodo-
bý průjem může mít rozdílné

příčiny. Patří mezi ně onemoc-
nění tenkého či tlustého stře-
va, ale i nemoci orgánů mimo
trávicí trakt. Příznaky průjmo-
vitého onemocnění jsou kro-
mě častých stolic také křeče 
v břiše, nevolnost a zvracení.
U vleklých průjmů je častý 
úbytek na váze a teplota.

Při průjmech je důležité 
udržet správné zavodnění or-
ganismu, vhodný je čaj či mi-
nerálky. Také dietní strava,
pokud možno suchary. Na-
prosto nevhodné jsou potravi-

ny smažené, mastné a nedietní.
Je-li počet stolic vysoký,

hrozí dehydratace organismu.
Proto je třeba včas vyhledat lé-
kaře. S návštěvou by se nemě-
lo otálet zejména u malých dě-
tí, kde může dehydratace po-
stupovat velmi rychle. Váhat
by také neměli pacienti s vlek-
lým průjmem. Ten může být
projevem závažného onemoc-
nění. K léčbě slouží volně pro-
dejné leky, antibiotika vyžadu-
jí jen některá infekční průjmo-
vitá onemocnění.

U střevních infekcí jde prak-
ticky vždy o infekci ze špina-

vých rukou. Infekce se přenáší
potravou a tekutinami. Při 
turistice v krajinách s horší
hygienickou úrovni není radno
požívat potraviny tepelně neu-
pravené. To se týká i nápojů,
pokud nejsou továrně vyrábě-
né a hygienicky balené. Někte-
ré oblasti už jsou rizikem 
infekčního průjmu natolik
proslulé, že onemocnění má 
i lokální názvy, třeba »Monte-
zumova pomsta v Mexiku« či
»faraónova kletba v Egyptě«.

Petr KLUS, 
lékař interního oddělení BMN

Děkuji za péči zdravotníkům z BMN
Chtěl bych vyjádřit poděkování chirurgickému oddělení

pod vedením primáře Tomáše Sobalíka a oddělení následné
péče LDN, vedené primářem Václavem Sosnou, za skvělou
péči při pobytu mého otce Jana Kovalského v Bohumínské
městské nemocnici. Karel KOVALSKÝ



KAM V BOHUMÍNĚ?KAM V BOHUMÍNĚ?
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K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

■ 8.9. v 15 hodin V ZÁŘÍ BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Zábav-
né odpoledne s cyklistickou soutěží. Dopravní hřiště 
v Hobbyparku, vstup zdarma, vlastní kolo s sebou.
■ 13.9. v 18 hodin ČTYŘI DOHODY. Divadelní předsta-
vení inspirované knihami D. M. Ruize a J. Ruize. Hraje
Jaroslav Dušek. Sál kina, 290 Kč.
■ 15.9. od 13 hodin VINOBRANÍ. Druhý ročník vino-
braní v Bohumíně. V nabídce budou opět kvalitní vína
a několik druhů burčáku. Součástí bude i farmářský
trh. Náměstí T. G. Masaryka. PROGRAM: 13.00 Železá-
renský dechový orchestr; 14.00 Král na koni s průvo-
dem, ukázka sabrage; 14.20 a 15.50 Iršava - cimbálová
muzika; 15.20, 16.50 a 18.30 Bára Štěpánová; 15.35 
a 17.15 Kotár - folklorní soubor; 17.00 Soutěž o nejlep-
šího koštýře; 17.30 a 18.45 Šajtar - kapela.
■ 16.9. v 19 hodin ČECHOMOR. Koncert populární
folklorně-rockové skupiny, sál kina, 430 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

■ 10.9. až 14.9. od 13 do 17 hodin NĚCO MALÉHO DO
ŠKOLY. Výtvarná dílna, výroba školních potřeb, dětské
oddělení knihovny.
■ 18.9. v 17 hodin NOVINÁŘSKÝ TROJDOTEK. Bese-
da s fotografem, sportovním komentátorem, redakto-
rem Českého rozhlasu Ostrava Martinem Strakou.
Přednášková místnost knihovny, 30 Kč.
■ 20.9. v 9.30 hodin BOBEŠ V KNIHOVNĚ. Společná
výtvarná dílna knihovny a Centra mladé rodiny Bobeš,
dětské oddělení knihovny.
VÝSTAVY (Výstavy se konají v galerii knihovny.)
■ Do 28.9. TAJEMSTVÍ FARAONOVY HROBKY. Výrob-
ky dětí z každodenní prázdninové akce.
■ Do 28.9. KRESBA, MALBA, GRAFIKA. Výstava členů
výtvarného klubu Škorpion při DDM Bohumín. 

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 6.9. a 7.9. v 19 hodin EXPENDABLES: POSTRADA-
TELNÍ 2. Film USA (Akční), 2012, titulky, přístupný od
12 let, 102 minut, 100 Kč.
■ 8.9. v 19 hodin LET´S DANCE: REVOLUTION. Film
USA (Hudební / Romantický), 2012, 3D,titulky, pří-
stupný od 12 let, 93 minut, 150 Kč.
■ 9.9. v 10 hodin REBELKA. Animovaný film USA (Do-
brodružný / Komedie), 2012, dabing, přístupný, 100
minut, 120 Kč, děti 100 Kč.
■ 9.9. v 19 hodin THE AMAZING SPIDER-MAN. Film
USA (Akční / Comics), 2012, dabing, přístupný, 100 Kč.
■ 14.9. a 20.9. v 19 hodin SVATÁ ČTVEŘICE. Film Česko
(Lechtivá komedie), 2012, přístupný od 15 let, 90 Kč.
■ 15.9. v 19 hodin TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL. Film USA,
Velká Británie (Akční / Thriller / Comics), 2012, titulky,
přístupný od 12 let, 165 minut, 80 Kč.
■ 16.9. v 10 hodin NORMAN A DUCHOVÉ. Animovaný film
USA (Dobrodruž./Komedie), 2012, dabing, přístup., 100 Kč.

■ 19.9. v 9 hodin ŠKOLNÍ VÝLET. Film Česko (Komedie),
2012, přístupný, 90 minut, 50 Kč (představení pro seniory).
■ 21.9. a 22.9. v 19 hodin ZEMĚ BEZ ZÁKONA. Film
USA (Drama / Western), 2012, titulky, přístupný od 12
let, 115 minut, 100 Kč.

ALMA MATER

✆ 608 608 955, 608 975 161 
www.almamater.cz, info@almamater.cz

■ 6.9. VÝKLAD KARET s Věrkou v solné jeskyni.
■ 13.9. v 17 hodin PARTY LITE. Povídání o vůních 
a svíčkách.
■ 17.9. v 18 hodin BŘIŠNÍ TANEC V SOLI s Janou Van
Coppenolle.
■ 20.9. v 17.30 hodin MEDITACE s Renátkou Bittovou.
■ 21.9. v 19 hodin DÁMY HRAJÍ DÁMU a jiné stolní hry.
Na všechny akce je nutná rezervace.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

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

■ 18.9. v 17 hodin LENTILKOVÁ PÁRTY. Párty pro děti
a mládež od 11 do 15 let.
■ 19.9. v 17 hodin SPEAKING & TALKING. Konverzace
v angličtině pro mírně pokročilé.
■ 20.9. v 17 hodin KEX KLUB. Otevřené setkání mla-
dých lidí od 13 do 19 let.

OSTATNÍ AKCE

■ 9.9. od 10 hodin POUŤ VE STARÉM BOHUMÍNĚ.
Tradiční pouť na náměstí Svobody.
■ 16.9. od 10 hodin POUŤ VE SKŘEČONI. Tradiční
pouť před kostelem Panny Marie Sedmibolestné.

SPORT

■ 15.9. ve 13 hodin ORANGE CUP. Volejbalový turnaj
smíšených družstev, hřiště Na Kuželně.
VODÁCTVÍ
■ Do 30. září (mimo 8. a 9.9., viz níže) každou sobotu,
neděli a o svátcích  v 9 hodin a ve 14 hodin PŮJČOVNA
LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 100 Kč/dopravné
1 lodě, ✆ 731 130 686.
■ 8. a 9.9. v 10 hodin 1. POLSKO-ČESKÝ VODÁCKÝ
MARATON NA ODŘE. V sobotu rekreační sjezd ze Sta-
rého Bohumína do Racibórze, v neděli vodácký mara-
ton neprofesionálů z Racibórze do Kędzierzyna-Koźle.
FOTBAL Zápasy se hrají na hřišti FK za parkem (není-li
uvedeno jinak).
■ 6.9. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - INTERNACIONÁL
PETROVICE. Starší přípravka B, okresní přebor.
■ 8.9. ve 13.45 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - SLOVAN
HORNÍ ŽUKOV. Dorost, hřiště v Záblatí.  
■ 8.9. v 16 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - VIKTORIE
BOHUMÍN. Muži, hřiště v Záblatí. 
■ 8.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN B - SLOVAN HORNÍ
ŽUKOV. Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.
■ 13.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN A - VIKTORIE
BOHUMÍN. Starší přípravka "A", okresní přebor.

■ 15.9. ve 14 hodin FK BOHUMÍN - SLAVOJ RYCH-
VALD. Dorost, okresní přebor.
■ 15.9. v 16 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - SLOVAN
HAVÍŘOV. Muži, hřiště v Záblatí.
■ 16.9. ve 14 hodin FK BOHUMÍN B - FK TĚRLICKO.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 16.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN - 1. BFK
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. Muži A, krajský přebor.
■ 20.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN A - FK SLAVIA
ORLOVÁ A. Starší přípravka "A", okresní přebor.
CVIČENÍ
■ PILATES. Každý čtvrtek v 18 hodin Sportcentrum 
v Nerudově ulici. Lekce v udržovacím tempu pro každého.
Na tel. objednávku ✆ 604 999 147. slunerc.webnode.cz
■ ZUMBA S MONIKOU. Každou středu (od 12.9.) v 18
hodin velká tělocvična ZŠ Čs. armády; každý čtvrtek
v 19 hodin velká tělocvična ZŠ Masarykova; každou nedě-
li v 19 hodin sokolovna v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz
■ ZUMBA FITNESS. Každé úterý v 19.15 hodin tělo-
cvična gymnázia; každou neděli v 18 hodin tělocvična
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz
■ ZUMBA TONING. Každý čtvrtek (od 13.9.) v 19 ho-
din tělocvična SŠ v Husově ul. www.zumbabohumin.cz
■ KUNDALINI JÓGA. Každé pondělí (od 17.9.) v 16.30
hodin ve školicím středisku ve Skřečoni. www.skolici-
centrum.eu
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.
■ CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: pondělí v 18 hodin
PILATES, v 19 hodin BOSU; úterý v 19 hodin BOSU;
středa v 18 a 19 hodin BOSU; čtvrtek v 18 hodin
POMALÉ POSILOVÁNÍ, v 19 hodin PIYO - PILATES -
JOGA; neděle v 18 hodin VELKÉ MÍČE. Na BOSU a míče
rezervace na ✆ 734 532 903.

AQUACENTRUM

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

ODSTÁVKA AQUACENTRA: Z důvodu opravy střechy
bude aquacentrum od 3.9. do 31.10. mimo provoz.
Po dobu oprav bude V PROVOZU POUZE SAUNA:
Po - Pá: 12 - 21 hodin So, Ne, svátky: 8 - 21 hodin.

ADVENTURE GOLF

✆ 734 788 666, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 - 21 hodin

ZIMNÍ STADION

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

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
■ Do 9.9. denně od 6 do 22 hodin: badminton, tenis,
stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal. Objednávky 
✆ 777 707 783.
Od 10.9 do 20.9. ZAVŘENO - přípravy na změnu reži-
mu stadionu. OD 21.9. ZAČÍNÁ ZIMNÍ SEZONA.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 6. DO 20. ZÁŘÍ
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Na druhý pokus to volejbalistům vyšlo

Hasičské stříkačky 
pod měsíční oblohou

V sobotu 25. srpna se na hřišti Slova-
nu Záblatí uskutečnil 5. ročník soutěže
Noční útok hasičů v požárním sportu 
o pohár FK Slovan Záblatí.

Soutěže, kterou spolupořádá Slovan ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasi-
čů Záblatí, se letos účastnilo třináct velmi
kvalitních družstev dobrovolných hasičů.
Soutěž, která probíhala od 21 hodin téměř
do půlnoci, nakonec vyhrál SDH Doubra-
va před mužstvy hasičů "A" a "B" ze Stani-
slavic. Domácí tým obsadil 5. místo.

Soutěž prokázala stoupající úroveň ne-
jen meziročním nárůstem počtu účastní-
ků, ale také jejich kvalitou a v neposlední
řadě zájmem veřejnosti. Letošní závody
totiž sledovalo za skvělého počasí a při svi-
tu měsíce kolem dvou set diváků.  

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Pouze něco přes rok byla
v oběhu nová mapa Bohu-
mína a už je tady její aktua-
lizovaná verze. Změn, 
především v dopravě, se
za posledních dvanáct
měsíců událo tolik, že na
ně bylo třeba reagovat.

Mapa Bohumína 2012
opět přináší detailní 
označení čísel popis-
ných, vedení cyklotras 
a cyklostezek, vodáckou
cestu na Odře, naučnou
stezku v meandrech 
a řadu místních zají-
mavostí. Především
ale zohledňuje nově 
otevřené úseky silnic,
mosty a další změny,

k nimž došlo v poslední
době na území města. 
O aktuálnosti mapy svěd-
čí třeba to, že zaznamená-
vá srpnové rozdělení ŽDB
a zobrazuje už její nástup-
nické společnosti.

Vydání inovované mapy
bylo rovněž příležitostí k opra-
vě nepřesností v místním 
pojmenování, která vznikla 
v minulosti úředním zkomo-
lením. Na nové mapě už je
správně označeno Kališovo 
jezero (dříve zcela nesmyslně
Kališčák) nebo potok Bajcůvka
(v minulosti překlepem »pře-
jmenovaný« na Bajčůvku).

Mapa vyšla v nákladu 1 200
kusů. K dostání je v radničním
infocentru za 30 korun. (red)

Bohumín se mění před očima

První ročník turnaje se konal v příjemném prostředí u pláže Kališova jezera. A hrálo se s maximálním sportovním nasazením... Foto: Pavel Čempěl

Turnaj na pokračování. Nově vzniklé 
občanské sdružení Mládež uspořádalo o prázd-
ninách u Kališova jezera turnaj v plážovém
volejbalu. Akce se ale kvůli rozmarům počasí
musela neplánovaně odehrát po etapách.

Celý turnaj měl podle původních předpokladů
proběhnout počátkem prázdnin. Šestnáct týmů
stihlo odehrát čtyřiadvacet úvodních zápasů,
ale na následné vyřazovací boje už nedošlo. Akci,
kde se o doprovodný program a zvukovou kuli-
su staralo několik dýdžejů, předčasně ukončil
silný vítr a pošmourné počasí.

Na dohrávku si osm postupujících dvojic mu-
selo počkat do 18. srpna. Na druhý pokus už 
to naštěstí vyšlo a finále turnaje proběhlo za
krásného slunečného počasí. Po lítých bojích

nakonec zvítězil tým Kesoni I., druhá příčka
patří Spor	ákům a bronz si z Kališoku odváželi
Kesoni II.

»Byl to první ›o�ukávací‹ ročník. Ten příští 
bychom chtěli udělat ve větším. Hrálo by se napří-
klad na dvou hříštích a podobně,« nastínil plány
do budoucna Dalibor Jureček, předseda ob-
čanského sdružení Mládež. To chystá i další
sportovní akce, v plánu je třeba fotbalový nebo
streetbalový turnaj. O.S. Mládež má ale větší
ambice, vzniklo hlavně kvůli obnově skateparku.

Ten fungoval v 90. letech vedle zimního sta-
dionu, ale pro malý zájem jej město zrušilo.
Dnes ovšem dorostla mladá generace, která by
si na »prkně« po speciálních plošinách a ram-
pách ráda zajezdila.

Pavel ČEMPĚL

a k t u a l i t y


