
Ke krytému bazénu míří v těchto
dnech řada zvědavců. Za parkem je totiž
čeká pohled, který se zde naskytl napo-
sledy před osmi lety a všichni doufají,
že v budoucnu už se neobjeví nikdy.
Stavební firma rozebírá atypickou
půlkulatou střechu aquacentra
a nahrazuje ji zcela novou.

»Zvolili jsme variantu 
postupného demontování
střešní konstrukce, aby ne-
byla v případě nepříznivé-
ho počasí a deš�ů najed-
nou odkryta celá hala 
bazénu,« ozřejmil stav-
byvedoucí Petr Michna.
Jeho muži rozebírají vždy
maximálně dvě až tři pole.
Všechno musí pryč, střešní
krytina, prkna, tepelná izolace.
Zůstane jen holá kostra. Stavbaři
přiznávají, že se »modlili«, aby nebyla
hnilobou nebo jinak narušena dřevěná
nosná konstrukce. To by opravy značně
zkomplikovalo. Naštěstí byli vyslyšeni 
a trámy jsou v pořádku. Vyměnit je třeba
pouze souvrství, takzvaný »sendvič«, 
který se skládá z hydroizolace, tepelných
izolací a finální střešní krytiny. 

»Tepelné souvrství bude
mít větší tlouš�ku než to 

původní. Efektivnější budou
také parozábrany, které zamezují

vnikání vlhkosti do konstrukcí,« dodal
Michna. Právě původní neš�astně navrže-
né a provedené parozábrany vedly k sou-
časné situaci, kdy bylo nutné střechu 
opravit. Zábrany špatně těsnily, pod stře-
chu pronikaly páry, skelná vata se »nacu-
cala« vlhkostí a ta zase způsobovala další
problémy dřevěným prvkům.

Stavební práce na opravě střechy jsou
naplánovány do poloviny října. V dalších
čtrnácti dnech se počítá s úklidem, malová-
ním, napouštěním bazénů a podobně. Celá
odstávka tak potrvá dva měsíce. V této sou-
vislosti už se objevily dotazy, zda o tuto 
dobu nebudou ochuzeni majitelé zakoupe-
ných permanentek. »Zákazníci se nemusí bát,
o nic nepřijdou. Platnost zákaznických karet
prodloužíme o tu dobu, po kterou bude bazén
kvůli opravě střechy uzavřen,« slíbil vedoucí
aquacentra Jaromír Voráč. (tch)

Po části Bohumínské 
už se jezdí  Str. 3

Hromadné venčení 
psů z útulku  

Str. 5

Opravy vozovek jsou 
v plném proudu  Str. 6

Z cisterny bude po 
»reinkarnaci« zásobník
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Smrtící kořalka vyvolala
vlnu kontrol  Str. 8

Antuka ožila 
tenisovým turnajem 
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čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXII / 2012 ● cena 7 Kč

Střecha připomíná tučný »sendvič« 

»Jednou je nikdy, dvakrát je zvyk,« pronesla
v sobotu 15. září herečka Bára Štěpáno-
vá. Dánské přísloví zmínila na pódiu na 
náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně 
a okomentovala jím vinobraní, jehož
druhý ročník moderovala. 

Na náměstí si opět přišli na své mi-
lovníci kvalitního vína. Na dračku šel,
stejně jako loni, hlavně burčák.
Součástí akce byl i farmářský trh 
a o kulturní program se postaraly
cimbálové, folklorní a dechové
soubory. Nechyběla ani efektní
ukázka sabráže, kterou diváci
odměnili potleskem. Jde o speci-
fický způsob otevření, respektive

useknutí hrdla láhve šampaňského šavlí
(francouzsky sabre).  

Vinobraní se tentokrát odehrávalo
na pozadí mimořádných událostí.

Doslova pár hodin před začátkem
akce vyhlásila vláda kvůli sérii
smrtelných otrav metylalkoho-

lem prohibici. Vůbec poprvé v no-
vodobé české historii. Limit pro zá-
kaz prodeje alkoholických nápojů

ale, naštěstí pro pořadatele akce,
stanovila na dvacet procent, do
kterého se víno »vešlo«. Ná-
vštěvníci si tak v sobotu mohli
nápoj z hroznů vychutnat, za-
tímco vyznavačům tvrdšího pití
nezbylo než »sušit ústa«. (tch)

Na víno se prohibice naštěstí nevztahovala

Foto: Pavel Čempěl
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Senátní delegace zažila i neplánovanou koupel

Děti, které přišly na svět
během populační exploze,
neboli »baby boomu«,
před šesti lety, dorostly do
školních lavic. Do tříd tak
dorazil jeden z nejsilnějších
ročníků prvňáčků z posledních
let. Zatímco v roce 2010 si
školní aktovku poprvé 
navléklo 183 novopeče-
ných školáků, loni už to
bylo 203 dětí a letos je
prvňáčků dokonce 240. (tch)

Základní Počet 
škola prvňáčků

Bezručova 17
Záblatí 10
Beneše 27
Masarykova 79
Starý Bohumín 11
Čs. armády 46
Skřečoň 36
Pudlov 14

Celkem 240

Počet prvňáčků láme rekordy

Jedenáct senátorů, členů Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a život-
ní prostředí, zavítalo do Moravskoslez-
ského kraje. Senátoři během třídenního
programu navštívili od 5. do 7. září 
Frýdek-Místek, Třinec, Havířov a Bo-
humín.

Svůj výjezd zahájili zákonodárci na 
Frýdecko-Místecku. Navštívili výrobnu
medové Marlenky, průmyslové zóny Lís-
kovecká a Nošovice i tamější automobilku
Hyundai a pivovar Radegast. Dalšího dne
zavítali do Třince, kde si prošli areál 
Třineckých železáren, a ještě odpoledne
se stihli přemístit do Domova seniorů 
Helios v Havířově.

»Po republice vyrážíme se senátním výbo-
rem pravidelně jednou až dvakrát ročně. 
Snažíme se vidět na místě to, o čem budeme
rozhodovat při projednávání legislativy, a to
stavebního zákona, územních plánů nebo 
zákonů týkajících se životního prostředí,« uvedl
senátor a starosta Bohumína Petr Vícha.
Návštěva Moravskoslezského kraje se sená-
torům bude hodit například při projedná-
vání zákona o ovzduší.

Do Bohumína zamířili senátoři 7. září.
Na chvíli se zastavili na radnici, ale pak už
na ně čekala plavba v lodích přes chráněné
meandry Odry až do Polska. Pro zákono-
dárce byla vyjíž�ka na lodích atraktivní,
ale pro některé i poměrně adrenalinová.

Členové senátního Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí na bohumínské
radnici. Foto: Pavel Čempěl

Organizace školního roku 2012/13 
Ukončení 1. pololetí: 31. ledna 2013 
Ukončení 2. pololetí: 28. června 2013 
Podzimní prázdniny: 25. října a 26. října 2012
Vánoční prázdniny: 22. prosince až 2. ledna 2013
Pololetní prázdniny: 1. února 2013
Jarní prázdniny: 11. února až 17. února 2013
Velikonoční prázdniny: 28. března a 29. března 2013
Letní prázdniny: 29. června až 1. září 2013

Do první třídy na ZŠ Beneše nastupuje sedmadvacet dětí. 
Poprvé se setkaly v tělocvičně malé školy. Foto: Pavel Čempěl

Marta Bayerová ze Znojma a Petr Gawlas
z Třince se totiž, řečeno vodáckou hantýr-
kou, »cvakli«, neboli převrhli. Situace 
vypadala na první pohled poměrně dost
dramaticky, ale díky záchranným vestám 
a přítomným starobohumínským hasičům
vše dobře dopadlo.

Potopenou lo� pomohli vytáhnout hos-
titelé, Petr Vícha s místostarostou Lumí-
rem Macurou, by� za cenu toho, že se také
museli namočit. »Vykoupaní« senátoři
mohli opět nasednout a všichni nakonec
úspěšně dopádlovali do cíle.

Lucie BALCAROVÁ
Pavel ČEMPĚL

Senátoři Eva Richtrová z Frýdku-Místku a Ivo
Bárek z Vyškova vyrážejí na plavbu po Odře.



Ze strany od rozcestí se
stále pracuje. U STK
vznikly u zastávek záli-
vy, v dalších úsecích to
bohužel nešlo, takže
autobusy budou jako
dříve stát na silnici.

Sedm měsíců je za námi,
dva zbývají. Generální pře-
stavba Bohumínské ulice se
pomalu blíží do finále. Stav-
baři zatím nenarazili na žádné
vážnější komplikace a práce
probíhají podle harmono-
gramu. Motoristé, kterým
strategická komunikace chy-
bí a musí jezdit po dlouhých
objížďkách, už se nemohou
dočkat konce listopadu.
Tehdy má silni-
ce znovu pro-
pojit Bohumín
s Rychvaldem.

»Nejobtížnější
úseky, kudy vedlo
mnoho inženýrských
sítí a bylo třeba pro-
vést velké množství
přeložek, už jsou na-
štěstí hotovy,« od-
dechl si Petr Sobek
z odboru dopravy.
Dodal, že zatímco poblíž roz-
cestí v Záblatí ještě panuje čilý
stavební ruch, na opačném
konci silnice už se jen dola�ují

i úsek od tohoto rondelu ke sta-
nici technické kontroly. Vozov-
ka je vyasfaltovaná a omezeně
se po ní dokonce jezdí, zbývá
dodělat pouze terénní úpravy 
a část chodníků. 

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

Po části Bohumínské už se jezdí

Projekt přestavby Bohumín-
ské ulice existoval na papíře
plných jedenáct let. Stavba se
ale stále odkládala a postupně,
převážně z úsporných důvodů,
z projektu řada věcí vypadla.
Vyškrtnuta bohužel byla i po-
třebná rekonstrukce křižovat-
ky »na rozcestí«, které se nyní
práce vůbec nedotknou. Přes
tyto výhrady nabídne nová
Bohumínská ulice motoristům
daleko větší komfort a hlavně
bezpečnost. Silnice bude asi 
o metr širší, což ocení zejména
slabší řidiči, kterým v minu-
losti činila jízda po úzké cestě
se strmými příkopy značné
problémy. 

Investorem generální pře-
stavby 1,7 kilometru dlouhé
silnice je Moravskoslezský
kraj. Rozkopání využilo i město
Rychvald a ze svého zaplatilo
výstavbu kanalizace.

Pavel ČEMPĚL

Rondel na křižovatce Bohumínské
a Orlovské ulice už je od léta 
v provozu. Foto: Pavel Čempěl

Zprávy z Bohumína se v síti kabelo-
vých operátorů objeví častěji. Televizní
informační kanál připravuje největší
změnu v programovém schématu od
svého vzniku v srpnu 1999. Obrazové
zprávy bude od 1. října vysílat dvanáct-
krát denně, vždy každou sudou hodinu. 

Dnes mohou diváci sledovat v síti kabe-
lových operátorů RIO Media a PODA
zprávy sedmkrát denně, první startují v 7
hodin ráno a poslední ve 22 hodin večer.
»Tento model jsme nastavili při založení televi-

ze, kdy jsme ještě neměli takové technické mož-
nosti jako dnes. Aby diváci nemuseli na naše
zprávy čekat třeba půl dopoledne, rozhodli jsme
se schéma změnit a zpřehlednit,« říká Marek
Spáčil, vedoucí studia TV Marko, které je
provozovatelem bohumínské televize.

Společně s vysílacími časy pořadu Zpra-
vodajství se změní také čas premiéry no-
vého bloku. Ta zůstává dál v sobotu, avšak
nebude v 7 hodin ráno, ale pro nespavce
už o sobotní půlnoci. Diváci, kteří byli
zvykli na premiéru v ranních hodinách, si
mohou vybrat čas v 6 nebo v 8 hodin. 

Zpravodajství je vlajkovou lodí bohu-
mínské televize. Její 24hodinové vysílání
mohou sledovat uživatelé rozvodů kabelo-
vých operátorů RIO Media a PODA v Bo-
humíně a částečně v Ostravě a v Havířově.

TIK Bohumín vstupuje i do DVB-T vy-
sílání stanice LTV Plus, která vysílá v regio-
nálním multiplexu z Klimkovic na 59. 
kanálu. Půlhodinový blok aktualit z Bohu-
mína startuje vždy ve 4, 10, 16 a 22 hodin 
s premiérou v sobotu. K příjmu vysílání je
zapotřebí televizor s DVB-T tunerem či
set-top box a kvalitní anténa. (luk)

TIK v kabelové síti v nových časech: Zprávy 12x denně

detaily. Hotovy
jsou všechny práce

v podloží, kanalizace, uložení 
sítí a podobně. V provozuje už
je kruhový objezd u Penny mar-
ketu a prakticky dokončen je 
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I Byt 1+3, v ulici Osvobodi-
telů 1019, číslo bytu 15, ka-

tegorie I., 4. patro. Dům je po
celkové rekonstrukci, v blíz-
kosti školka a základní škola.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 63,45 m2, celková plocha
bytu 64,75 m2. Prohlídka 25.9.
v 11.00 - 11.15 hodin. a 26.9.
16.30 - 16.45 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 1.10. 
v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Tyršově
820, číslo bytu 4, kategorie

I., 2. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školky, zá-
kladní a střední školy. Plocha
pro výpočet nájemného 45,80
m2, celková plocha bytu 49,10
m2. Prohlídka 25.9. v 8.00 -
8.15 hodin. a 26.9. v 15.00 -
15.15 hodin. Licitace se koná
1.10. v 16.00 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čáslavské
989, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Byt v centru města
v nízké zástavbě v žádané loka-
litě, v blízkosti veškerá občan-
ská vybavenost, byt s výklen-
kem, po rekonstrukci koupel-
ny, plastová okna. Plocha pro
výpočet nájemného 55,03 m2,
celková plocha bytu 56 m2.
Prohlídka 24.9. v 16.30 - 16.45
hodin. a 25.9. v 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 1.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Žižkově
127, číslo bytu 2, kategorie

II., 2. patro. Cihlová zástavba
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 53,75 m2, celková plocha
bytu 56 m2. Prohlídka 24.9. 
v 15.00 - 15.15 hodin. a 25.9. 
v 9.00 - 9.15 hodin. Licitace se
koná 1.10. v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
378, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti nákupní středisko
Kaufland, Albert a odpočinko-
vá zóna, byt po rekonstrukci s
plastovými okny. Plocha pro
výpočet nájemného 59,86 m2,
celková plocha bytu 59,86 m2.

Prohlídka 25.9. v 8.15 - 8.30
hodin. a 26.9. v 15.45 - 16.00
hodin. Licitace se koná 1.10. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
716, číslo bytu 69, kategorie

I., 8. patro. Dům je po celkové
rekonstrukci, plastová okna, 
v blízkosti škola, obchody a od-
počinková zóna. Plocha pro
výpočet nájemného 62,57 m2,
celková plocha bytu 67,75 m2.
Prohlídka 20.9. v 9.15 - 9.30
hodin. Licitace se koná 3.10. 
v 15.45 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájemci,
kteří si do 1.10. podají přihlášku
(majetkový odbor, č. dv. B207 -
vedlejší budova radnice).

I Byt 1+3, v ulici Okružní
716, číslo bytu 66, kategorie

I., 8. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,48 m2, cel-
ková plocha bytu 68,38 m2.
Prohlídka 25.9. v 8.45 - 9.00
hodin. a 26.9. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná 3.10. 
v 16.00 hodin. Licitace se mo-
hou zúčastnit pouze ti zájemci,
kteří si do 1.10. podají přihlášku
(majetkový odbor, č. dv. B207 -
vedlejší budova radnice).

I Byt 1+2, v ulici Budova-
telské 299, číslo bytu 3, ka-

tegorie I., 2. patro. Zateplený
dům v klidném prostředí, pla-
stová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 48,15 m2, cel-
ková plocha bytu 48,15 m2.
Prohlídka 1.10. v 16.15 - 16.30
hodin. a 2.10. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 3.10. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Vrchlické-
ho 918, číslo bytu 4, kate-

gorie I., 2. patro. Nízkopodlaž-
ní zděný dům v klidném pro-
středí, plastová okna. Plocha
pro výpočet nájemného 49,94
m2, celková plocha bytu 51,66
m2. Prohlídka 24.9. v 14.30 -
14.45 hodin. a 25.9. v 9.30 -
9.45 hodin. Licitace se koná
3.10. v 16.30 hodin.

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:

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

telské 294, číslo bytu 4, ka-
tegorie I., 2. patro. Zateplený
dům v klidném prostředí, pla-
stová okna. Plocha pro výpo-
čet nájemného 57,45 m2, cel-
ková plocha bytu 57,45 m2.
Prohlídka 1.10. v 16.00 - 16.15
hodin. a 2.10. v 8.45 - 9.00 ho-
din. Licitace se koná 3.10. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Jateční
965, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Nízká zástavba, 
v blízkosti školka a škola, změ-
něna propozice bytu, velká
koupelna a kuchyně. Plocha
pro výpočet nájemného 51,88
m2, celková plocha bytu 52,88
m2. Prohlídka 1.10. v 16.30 -
16.45 hodin a 2.10. v 9.00 -
9.15 hodin. Licitace se koná
8.10. v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Seifertově
602, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. patro. Nízká zástavba 
v blízkosti parku, školky, zá-
kladní a střední školy. Plocha
pro výpočet nájemného 68,50
m2, celková plocha bytu 73,50
m2. Prohlídka 3.10. v 15.00 -
15.15 hodin. a 4.10. v 8.00 -
8.15 hodin. Licitace se koná
8.10. v 16.00 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírové
1015, číslo bytu 42, katego-

rie I., 11. patro. Dům po celko-
vé rekonstrukci. Bezbariérový
přístup do domu. V blízkosti
škola, školka, supermarket 
a zdravotní středisko. Slunný
byt po rekonstrukci. Plocha
pro výpočet nájemného 63,45
m2, celková plocha bytu 64,45
m2. Prohlídka 3.10. v 16.00 -
16.15 hodin. a 4.10. v 8.30 -
8.45 hodin. Licitace se koná
8.10. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírové
950, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Nízkopodlažní
dům v blízkosti parku. Byt po
celkové rekonstrukci. Plocha
pro výpočet nájemného 68,73
m2, celková plocha bytu 71,30
m2. Prohlídka 3.10. v 16.30 -
16.45 hodin. a 4.10. v 9.00 -
9.15 hodin. Licitace se koná
8.10. v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručově
1144, číslo bytu 12, katego-

rie I., 3. patro. Zateplený věžo-
vý dům, plastová okna. Plocha
pro výpočet nájemného 67,61

m2, celková plocha bytu 69,93
m2. Prohlídka 1.10. v 15.30 -
15.45 hodin. a 2.10. v 9.30 -
9.45 hodin. Licitace se koná
8.10. v 16.45 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Alešově
1070, číslo bytu 19, katego-

rie I., 4. patro. Dům v centru
města, rekonstrukce koupelny.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,04 m2, celková plocha
bytu 29,62 m2. Prohlídka 3.10.
v 16.15 - 16.30 hodin a 4.10. 
v 9.15 - 9.30 hodin. Licitace se
koná 15.10. v 16.00 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nerudově
973, číslo bytu 33, katego-

rie I., 7. patro. Věžový zrekon-
struovaný dům (včetně zatep-
lení) v blízkosti školky a ob-
chodů, byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 40,48 m2, cel-
ková plocha bytu 42,38 m2.
Prohlídka 2.10. v 7.30 - 7.45
hodin a 3.10. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná 15.10.
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Nerudově
973, číslo bytu 54, katego-

rie I., 11. patro. Věžový zre-
konstruovaný dům (včetně za-
teplení) v blízkosti školky 
a obchodů, byt je po celkové
rekonstrukci. Plocha pro vý-
počet nájemného 61,13 m2,
celková plocha bytu 62,13 m2.
Prohlídka 2.10. v 7.45 - 8.00
hodin a 3.10. v 15.30 - 15.45
hodin. Licitace se koná 15.10.
v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudově
973, číslo bytu 57, katego-

rie I., 12. patro. Věžový zre-
konstruovaný dům (včetně za-
teplení) v blízkosti školky a ob-
chodů, byt je po celkové re-
konstrukci. Plocha pro výpo-
čet nájemného 27,51 m2, cel-
ková plocha bytu 28,51 m2.
Prohlídka 2.10. v 8.00 - 8.15
hodin a 3.10. v 15.45 - 16.00
hodin. Licitace se koná 17.10.
v 16.30 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor
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tila, že v nádražní restauraci
odcizil potraviny. Lup měl stále
u sebe.

■ V Rychvaldě upoutal pozor-
nost strážníků muž, který se po
spatření uniforem dal na útěk.
Hlídka ho doběhla a prověřila
jeho totožnost. Důvod jeho 
útěku byl prostý, byl v hledáč-
ku Policie ČR a bylo po něm
vyhlášeno pátrání. Dalšího hle-
daného muže, který se vyhýbal
nástupu výkonu trestu, zadrželi
strážníci v Rolnické ulici. Před
spravedlností se ukrýval v zam-
čené garáží.

■ Hlídka našla v ulici Svat. Če-
cha dva velké pytle s domovním
odpadem a starým ošacením.
Tvůrce černé skládky vše ukli-
dil a uhradil blokovou pokutu.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Očitá svědkyně oznámila, že
dva mladíci v Nerudově ulici
nesou uzamčené jízdní kolo.
Hlídka vyrazila na místo a mla-
díky zkontrolovala. Podezření
se potvrdilo. Mladí zloději se
kola zmocnili u blízkého věžo-
vého domu.

■ Na seniorku (72) zaútočila 
v Seifertově ulici mladá pacha-
telka a sebrala oběti zlatý přívě-
šek. V rámci rychlé pátrací ak-
ce strážníci dívku podle popisu
zadrželi na vlakovém nádraží.
Pachatelka z Ostravy se už chys-
tala k odjezdu z města. Místo
toho skončila v rukou republi-
kové policie.

■ Autohlídka zaregistrovala
romského mladíka, který vyběhl
z vlakového nádraží a snažil se
ho dostihnout další muž. Hlíd-
ka mladíka zkontrolovala a zjis-

Bývaly doby, kdy ti zodpovědnější řidiči vyměnili před návště-
vou restaurace auta za bicykl. Dnes by jim to nebylo nic platné.
Pro cyklisty platí stejná pravidla jako pro motoristy, takže za 
řidítka stejně jako za volant mohou usednout jen ve stavu střízli-
vém. V opačném případě si koledují o trest a tučnou pokutu. 

Alkohol, jak známo, hraje nemalou roli při dopravních neho-
dách. A nárůst karambolů s účastí cyklistů je v posledních týdnech
alarmující. Zatímco za prvních šest měsíců roku bylo do bouraček
na Karvinsku zapleteno dvaadvacet cyklistů, téměř stejný počet,

rovných dvacet, havaroval jen 
v průběhu letních prázdnin. 
Policie proto zpřísnila kontroly.

Během srpna se příslušníci dopravního inspektorátu na cyklisty
zaměřili. Zajímala je výbava jízdních kol, ale především to, zda
jezdci nepožili alkohol nebo drogy. A výsledky kontrol cyklistům
příliš dobrou vizitku neudělaly, policisté devatenáct z nich při jíz-
dě v opilosti přistihli. Ti menší hříšníci měli v krvi jen nepatrné
množství alkoholu, jako například manželský pár s 0,26 a 0,24
promile. Jiní ale hazardovali mnohem více a u některých kontro-
lovaných se hodnoty blížily ke dvěma promile.

Sankce pro podnapilé jezdce na kolech se od těch pro šoféry ne-
liší. »Provinilcům, kteří mají v krvi do jednoho promile, hrozí pokuta od
deseti do dvaceti tisíc,« potvrdila mluvčí karvinské policie Zlatuše
Viačková. Dodala, že pokud někdo nafouká nad jedno promile,
peněžitý trest se zvyšuje na pětadvacet až padesát tisíc.

Pavel ČEMPĚL

Za řidítka jen s čistou hlavou

k  v ě c i

Kotce prázdné, z útulku se neozve ani
štěknutí. Idylická situace, kdy by si

všechny chlupáče z bohumínského útulku ado-
ptovali noví majitelé sice nenastala, ale přesto
byla sobota 8. září výjimečná. Milovníci zvířat
vzali všechny pejsky na procházku do přírody.

»Zájem o akci byl mimořádný, ven z kotce na pro-
cházku se dostalo všech šestnáct pejsků,« pochvalo-
vala si Lucie Fajkusová z odboru životního pro-
středí a služeb, která má šunychelský útulek na
starost. Hromadného venčení se zúčastnil okruh
známých dobrovolníků, kterým není osud psů
lhostejný a navštěvují chlupáče pravidelně. 

Také jim zřídili facebookové stránky a snaží se,
aby se opuštěná zvířata dostala do nových rodin.
Kromě nich ale na organizované venčení dorazili
i další milovníci zvířat, starší manželský pár, 
otec se synem a podobně. A nepřišli s prázdnou.

»Návštěvníci přinesli pejskům krmivo, pamlsky,
hračky, deky,« poděkovala za své svěřence Fajkusová.
Škoda jen, že žádný z nich po akci nenašel nové
páníčky a všichni se museli vrátit zpět do kotců.
Snad se to podaří dodatečně. Průběžně aktualizo-
vaná nabídku psů ze šunychelského útulku je na
webových stránkách www.mesto-bohumin.cz 
v sekci O městě, rubrice Útulek pro psy, nebo na
facebookovém profilu Psí útulek Bohumín. (tch)

k r á t c e

Výběrové řízení 
Společnost Bospor vyhlašu-

je výběrové řízení na místo re-
cepční v Penzionu ve věži. Ter-
mín dodání přihlášek je do 27.
září. Bližší informace na strán-
kách www.mesto-bohumin.cz,
sekce Radnice, rubrika Nabíd-
ka práce nebo na stránkách
www.bospor.info. (red)

Předvolební besedy 
TIK Bohumín odvysílá živě

předvolební besedy. Senátním
volbám věnuje pořad Kulatý
stůl v úterý 25. září od 17 ho-
din, krajským volbám pak v úte-
rý 2. října od 17 hodin. Pořady
můžete sledovat v síti kabelo-
vých operátorů RIO Media 
a PODA a nově také na inter-
netu. Podrobnosti najdete na
www.tik.tvmarko.cz. (luk)

Poloviční vstupné 
Bohumínské sportoviště za

parkem, neboli společnost Bo-
spor, přichází s mimořádnou
nabídkou. Po dobu odstávky a-
quacentra nabízí slevu ve výši
50 procent na Adventure golf.
Poloviční vstupné platí pro
všechny návštěvníky.  (red)

Na procházku do přírody se při hromadném venčení dostalo všech šestnáct psů a každý měl svého »vodiče«.
Kdo si adoptuje psa z bohumínského útulku, nemusí za něj dva roky platit poplatek.. Foto: Pavel Čempěl

Hromadné venčení psů z útulku
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Opravy jsou v plném proudu, 
počítejte s uzavírkami

Frézování starého asfaltu začalo v polovině září 
v Opletalově ulici v Nové Vsi. Foto: Pavel Čempěl

Minimálně do prvního říjnového týdne se
budou motoristé muset obrnit trpělivostí.
Většího množství ulic se dotknou avizované
opravy. Frézování, pokládka asfaltu a někde 
i správky vpustí kanálů si na řadě míst vyžá-
dají částečné i úplné uzavírky. 

Jak jsme uvedli v minulém Oku, práce finan-
cuje Ředitelství silnic a dálnic a jsou kompenza-
cí za poničené cesty během stavby autostrády 
a obchvatu. Nyní přinášíme seznam opravova-
ných ulic a harmonogram prací. Ten je ale pouze
orientační, nepříznivé počasí nebo jiné nečeka-
né faktory mohou s daty ještě zamíchat. 

● Na Hrázi
Pokládka asfaltu proběhne 25. a 26.9. s vylou-

čením dopravy.

● Opletalova I (od restaurace U Haladů 
k dálnici)

Do 26.9. má probíhat oprava komunikace 
a snížení nivelety poblíž restaurace U Haladů 
a pro dopravu, s výjimkou autobusů a záchraná-
řů, bude úsek uzavřen. Od 27. 9. do 30.9. se 
počítá s pokládkou asfaltu. 

● Opletalova II (od restaurace U Chlebíka
k dálnici)

Do 26.9. frézování a pokládka asfaltu za 
plného provozu s řízením dopravy regulovčíky. 

● Studentská (bez dlážděného úseku u kina)
Do 30.9. bude silnice kvůli opravám kanali-

začních a vodovodních zařízení uzavřena. Vý-
jimku budou mít pouze záchranáři, autobusy 
a zásobování. V neděli 30.9. od 7 hodin bude 
ulice uzavřena pro veškerou dopravu, bez výji-
mek. Autobusová zastávka ve Studentské bude
v tento den zrušena a autobusy budou jezdit 
objíž�kou po ulicích Jana Palacha, Štefánikově
a Masarykově.

● Mírová
Po vyfrézování je v plánu oprava vpustí a vo-

dovodních zařízení. Asfaltování s vyloučením
veškeré dopravy by mělo proběhnout 1. a 2.10.
Autobusy během pokládky pojedou po ulicích
Slezské, Osvoboditelů, Čs. armády, Beneše 
a Štefánikově. Zastávka u transformátoru ve
směru do centra bude přemístěna na Slezskou 
a zastávka Mírová bude v obou směrech zrušena.

● Jateční, Okružní, Drátovenská
Asfaltování proběhne 3.10. a 4.10. po polovi-

nách vozovky. Motoristé, s výjimkou busů a zá-
chranářů, musí počítat s uzávěrou. (pes)

Název 200metrového úseku ulice postrádal logiku

Během příprav se totiž přišlo
na anomálii v pojmenování
jedné z ulic ve Vrbici. Pouhých
dvě stě metrů dlouhý úsek nesl
samostatné jméno U Garáží, 
i když byl ve skutečnosti sou-
částí ulice Vrbické. Zastupitel-
stvo tuto podivnost na svém
posledním jednání napravilo.
Vrbická ulice, která vede mezi

rodinnými domky téměř sou-
běžně s centrální Ostravskou
ulicí, měří půl druhého kilo-
metru. Její kratičký úsek měl
ale z neznámého důvodu jiné
jméno a tvářil se jako samo-
statná ulice. V tuto chvíli už to
ale neplatí. 

Organizační odbor radnice
doporučil sjednotit název celé

ulice a zastupitelstvo města
tento návrh počátkem září
schválilo. Celá ulice se nyní
bude jmenovat Vrbická.

V úseku s odlišným názvem
stojí pouze jediný rodinný dům.
Jeho obyvatelé s přejmenová-
ním souhlasili, i když to pro ně
bude znamenat výměnu do-
kladů. Protože půjde o výmě-
nu »z moci úřední«, nebudou
ji muset hradit. (tch)

Vydání aktualizované mapy města, o které jsme informova-
li v minulém Oku, má překvapivou dohru.

Díky za záchranu
společného života

Chci poděkovat všem,
kteří se 15. srpna zaslouži-
li o rychlý a úspěšný zásah
při infarktu mé manželky
Wandy Tomicové (85).

Především obvodní lé-
kařce Lidii Reznerové, kte-
rá ihned po požádání o po-
moc přiběhla k nám domů
a rozhodla o urychleném
převozu do bohumínské
nemocnice. Díky patří ta-
ké rychlé záchranné služ-
bě, lékařům v nemocnici,
především primáři inter-
ního oddělení Martinu 
Jakubjákovi. Ten druhého
dne rozhodl o převozu do
Fakultní nemocnice v Os-
travě, kde pokračovala 
úspěšná léčba. Po třech
dnech byla manželka pře-
vezena domů do Bohumí-
na a cítí se dobře.

Včasný a profesionální
zákrok zachránil život mé
manželky, našich 63 let
společného života. Za to
chci všem lékařům a zdra-
votníkům ze srdce podě-
kovat.

Bohumil TOMICA, 89 let

Pomoc v nesnázích
Večer 7. září jsme přijeli ke

své garáži v Trnkové ulici a všim-
li si odhozeného velkého pytle
s domovním odpadem. Zavolali
jsme na linku městské policie 
a nahlásili černou skládku. Za-
parkovali jsme, a když jsme byli
na odchodu, přicházelo od ko-
lejiště asi pět romských výrost-
ků a začali se do nás velice hru-
bým způsobem navážet. Vul-
gárně uráželi mě i manžela. Ne-
ozývali jsme se, ale nepomohlo
to, skupina na nás stále slovně
útočila. Byla to vyhrocená situ-
ace a opravdu jsme měli strach.
V tu chvíli se objevilo auto
městské policie, které přijelo
kvůli původně nahlášené černé
skládce. Velice se nám ulevilo,
protože jsme nedoufali, že stráž-
níci přijedou tak brzo. Poslali
nás domů s tím, že si s výtržní-
ky poradí. Chceme hlídce tou-
to cestou poděkovat. Svým
rychlým příjezdem nám velmi 
pomohla. (sovi)

s t a l o  s e



Před transportem bylo třeba upálit všechnyzbytečné součástky. Odstrojené břemeno, kterévážilo »už jen« čtrnáct tun, zvedal autojeřáb.Nákla�ák pak přepravil cisternu na hřiště zaparkem.Foto: Pavel Čempěl a Lukáš Kania

Kaple, která údajně pochází
z roku 1733, je od roku 1958
kulturní památkou. Opravu
by si zasloužila už dříve, jenže
tomu bránily nevyjasněné vlast-
nické vztahy samotné stavby 
i okolních pozemků. O údržbu
se tak starali mimo jiné staro-
bohumínští nadšenci. Teprve
před rokem přešel objekt  ka-
ple do majetku města a díky
tomu je na jeho opravu nyní
možné oficiálně uvolnit peníze.
Rekonstrukce přijde na zhru-
ba sto šedesát tisíc. Větší část
pokryje příspěvek Ministerstva
kultury na obnovu kultur-

ních památek, třicet tisíc při-
dalo město ze svého rozpočtu.
V minulosti byl ke kapličce,
která stojí »uprostřed pole«,

obtížný přístup, ale v posled-
ních letech je vyhledávanou 
atrakcí. V její blízkosti začíná
například loni otevřená nauč-
ná stezka a stojí zde nová dře-
věná koliba. Dosud vedla k Pus-
tyni nejsnazší cesta od hlavní
silnice na Polsko, z opačné
strany dostupnost kaple zlepší

právě nyní budovaný mlatový
chodník, na který finančně
přispěla Evropská unie. 

»Nový chodník bude mít sto
sedmdesát metrů a povede podél
zdi starobohumínského hřbitova,«
potvrdil Jan Przeczek z odboru
rozvoje a investic. Chodníček
nebude kvůli zmíněným zmat-
kům s vlastnictvím okolních
pozemků končit přímo u ka-
pličky. Ale bude to dostatečně
blízko, aby se lidé ke kulturní
památce pohodlně dostali.

Pavel ČEMPĚL

Těsně před opravou byl stav střechy i štítu žalostný. Pustyňa
je kulturní památkou, i proto má repliku šindelové střechy.
Instalovala ji firma ze Vsetína, která má s dřevěnkami zku-
šenosti. Foto: Marta Francúzová

7Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Kuriózněji už rekonstrukce škvárové-
ho hřiště za parkem začít nemohla.
Předzvěstí přestavby totiž byla, a teď se
podržte, levitující železniční cisterna.
Ale popořadě, vše začalo v depu panto-
grafických jednotek...

Za parkem se už kopaná nějaký pátek
hraje, zatím na jednom hřišti. To bude mít
ale brzy identické dvojče. Vznikne rekon-
strukcí stávající zanedbané škvárové plochy.
Dvojice budoucích fotbalových trávníků
potřebuje kvalitní zavlažovací systém, a te-
dy i dostatečný zásobník vody. Kde jej vzít?
Co použít vyřazenou železniční cisternu?

Originální nápad dostal počátkem září
reálné obrysy. V depu v ulici Na Hrázi se

Pro kapli se vžil »zavá-
dějící« název Pustyňa. Od-
kazuje totiž k poustevně,
která sice stála v její blíz-
kosti, ale jinak neměly obě
stavby nic společného. Pou-
stevna vznikla v roce 1756
a čtvrt století v ní žili dva
bohumínští poustevníci,
bratři Antonín a Felix.
Když byl jejich řád zrušen,
poustevna začala chátrat 
a v polovině 19. století se
rozpadla a zanikla.

K opravené kapli dojdete po novém chodníku
Žádný plech, tašky nebo moderní krytina. Pravý dřevěný

šindel! Kaple sv. Kříže ve Starém Bohumíně, které se říká
Pustyňa, má zbrusu novou střechu. Jedinou tohoto druhu 
v Bohumíně. Opravuje se také štít a venkovní omítka.

Z cisterny bude po »reinkarnaci« zásobník

na vytipovanou cisternu vrhli pracovníci 
s autogenem, aby z vagonu odstranili vše
přebytečné. Jako zásobník vody už nebude
potřebovat nárazníky, žebříky nebo nápra-
vy s dvojkolími.

Než se do kovových součástí zakousl pla-
men hořáku, vážila cisterna čtyřiadvacet

tun. Po odstrojení měla o deset méně, ale 
i tak to byl stále pořádný kolos. Poradit si 
s ním musel autojeřáb, který cisternu přelo-
žil z kolejí na návěs nákla�áku. Následovaly
necelé dva kilometry po silnici a pak opět je-
řáb usadil náklad na hřišti. Na kolejích byly
dny cisterny sečteny. Ovšem coby zásobník,
do něhož se vejde padesát kubíků vody, by
měla ještě hezkých pár let sloužit. (tch)

EVROPSKÁ UNIE
UNIA EUROPEJSKA



Policisté, cel-
níci, úředníci,
ti všichni re-
agovali v uply-
nulých dnech
na mimořádná
opatření kvůli
otravám me-
tylalkoholem.

Pod drobnohledem byly
stánky, bufety a po vyhlášení
prohibice i kamenné obcho-
dy a restaurace.

Při celokrajské razii 13. září,
kdy se zákaz prodeje lihovin
ještě vztahoval pouze na kios-
ky a mobilní prodejny, našli
kontroloři alkohol pochybné-
ho původu i v Bohumíně. Od-
halili dva třílitrové barely s ne-
okolkovanou kořalkou a jednu
litrovou láhev otevřené vodky.
Nelegální alkohol předali 
k expertize a dalšímu řízení.

Na prověrky provozoven vy-
razili v tento den i pracovníci
živnostenského a právního
odboru místní radnice. U pro-
dejců v Bohumíně žádný pro-
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Pracovníci živnostenského a právního odboru kontrolují dodržování zákazu prodeje alkoholu.
Foto: Dalibor Duda

Smrtící kořalka vyvolala vlnu kontrol

hřešek neodhalili, zato v sou-
sedním Rychvaldě ano. »Obje-
vili jsme provozovnu, kde se liho-
viny i přes vládní zákaz stále pro-
dávaly. Podnikatelku jsme na to
důrazně upozornili a ta ihned

všechny dotčené lihoviny stáhla 
z prodeje,« uvedl Dalibor Duda
z bohumínské radnice.

Den po zmíněných kontro-
lách vláda opatření ještě zpřís-
nila a prodej lihovin zakázala

celoplošně. Na intenzitě proto
nabraly také následné kontro-
ly. Jejich výsledky však nebyly
do uzávěrky tohoto čísla Oka
známy.

(luk, tch)

Martin Malý, člen bohumínské organizace Českého rybářského svazu,
má na kontě parádní úlovek. Na Malém Kališově jezeře chytil v srpnu
trofejního candáta. Úlovek měřil 89 centimetrů a vážil - 7,3 kilogramu. 

Foto: ČRS MO Bohumín

Úlovek měsíce

Partnerství gymnázií 

Bohumínské gymnázium
navštívila 4. září Mira Gun-
del, učitelka gymnázia z měs-
ta Kenzingen. Její školu s ví-
ce než 130letou tradicí, která
se nachází v německé spolko-
vé zemi Bádensko-Württen-
bersko, navštěvuje asi 1 200
žáků a v současné době part-
nersky spolupracuje s něko-
lika obdobnými školami. 

Paní Mira, která vyučuje 
v Německu francouzský a ně-
mecký jazyk a náboženství,
představila prostřednictvím
zajímavé prezentace svou ško-
lu a region, v němž působí. 
Poté ochotně odpovídala na
dotazy, které se týkaly zejména
možné další spolupráce stu-
dentů obou škol. V odpoled-
ních hodinách si prohlédla ne-
jen budovu Gymnázia Františ-
ka Živného, odborné učebny,
ale i Bohumín a okolí.

Mira Gundel přijela přede-
vším proto, že má bohumínská
škola s Gymnáziem Kenzingen
společný projekt. Díky němu
si my studenti můžeme dopi-
sovat se svými vrstevníky z Ně-
mecka.

Doufáme, že se nám časem
podaří vypravit se do Kenzin-
genu, abychom se setkali se
svými německými přáteli
osobně a pozvali je na výměn-
nou návštěvu našeho kraje.

Text: studenti septimy, 
foto: Alena LINNERTOVÁ

k r á t c e

Bez proudu
1. října od 7.30 do 15 hodin

bude přerušena dodávka elekt-
řiny v Tovární ulici v domech
421 - 425 a 441, 2. října od
7.30 do 15 hodin v části Palac-
kého ulice a navazující části
Šunychelské ulice, 3. října od
9 do 12 hodin ve věžovém do-
mě 1051 v Jateční ulici. Od-

stávku si vyžádá zajištění 

nezbytných prací na zařízení

distribuční soustavy. 

Licituje se jinde
Licitace městských bytů už

neprobíhají v hlavní budově

radnice. Nyní se konají ve

vedlejší budově (bývalé zdra-

votní středisko) ve zadaptova-

né zasedací místnosti v příze-

mí, číslo dveří B101. (red)
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Jubilejní přehlídka opeřenců n o v i n k y

Vlasta Šimková (vlevo) při křtu nejnovější knížky v Salonu Maryška.
Foto: Lukáš Kania

Vlasta Šimková v knize ma-
puje zásadní okamžiky svého
života, které už léta poctivě za-
znamenává do deníků. Pro
čtenáře vybrala střípky ze své-
ho dětství, mládí, práce, man-
želství i života v domečku 
v Záblatí. »Chtěla jsem, aby po
mně něco zůstalo. Aby mé prožit-
ky a vzpomínky nezapadly, aby si
je přečetly další generace mé rodi-
ny a inspirovaly také ostatní čte-
náře,« svěřila se při křtu dojatá
Vlasta Šimková.

Vitální bývalá úřednice si
psaním plní svůj sen a oboha-
cuje podzim života, který pro-
žívá v domově s pečovatelskou
službou ve Starém Bohumíně.
Psaní je celoživotní láskou
Vlasty Šimkové. Od svých 40
let si píše deník, skládá verše 
a píše krátké povídky a příbě-
hy. Dříve psávala na psacímu
stroji, až do chvíle kdy téměř
přišla o zrak. Zdravotní barié-
ru jí pomohl překonat počítač

se speciálním programem, kte-
rý jí písmena mnohonásobně
zvětšuje tak, aby je mohla pod-
le obrysů rozpoznat.

Vlasta Šimková se narodila
v Brně. Do Slezska se přestě-
hovala před čtyřiceti lety. Nej-
prve bydlela v Karviné, pak 
v Orlové a v roce 1975 se spo-
lečně s rodinou usadila v Bo-
humíně-Záblatí, kde žila v ro-
dinném domku až do roku
2006. 

Lukáš KANIA

Život na stránkách deníků
Bohumínská autorka Vlasta Šimková (72) poprvé vstoupila

do světa prózy. Po dvou veršovaných publikacích a říkadlech
pro děti nyní vydala malonákladem knížku »Za všechno se
platí aneb Život na splátky«. Její křest proběhl 7. září v Salonu
Maryška.

Ve znamení dvacítek. Český svaz chovatelů
okrasného ptactva v Bohumíně letos oslavil
dvě desetiletí existence. Dvacátá, a tedy 
jubilejní, byla i Výstava okrasného ptactva 
a barevných kanárů, která se konala 15. a 16.
září ve Skřečoni.

V prostorách skřečoňského PZKO se mohli
návštěvníci kochat stovkou barevných a posta-
vových kanárů, padesáti papoušky, čtyřiceti vý-
stavními andulkami a zhruba stejným počtem
drobných exotů. Jubilejní výstava ovšem měla
hořkosladkou příchu�. Pořadatelé ji věnovali in
memoriam Bronislavu Janoszowskému, zaklá-
dajícímu členovi organizace, se kterým se bohu-
žel letos, v roce kulatého výročí, museli naposledy
rozloučit.

Po výstavách exotického ptactva, a ta letošní
nebyla výjimkou, organizace vždy registruje pří-
liv mladých adeptů, které barevní opeřenci 
uchvátí. »Zájem pak sice vydrží jen části z nich, 
přesto si na nedostatek pokračovatelů nemůžeme stě-
žovat. V současnosti  mezi sebou máme více než deset
mládežníků,« pochlubil se Josef Deutschmann,
předseda bohumínské organizace. Ta vznikla na
ustavující schůzi 25. června 1992 a letos tak sla-
ví dvě dekády úspěšné existence. (tch)

O mladou krev nemají »ptáčkaři« nouzi. Letošní
soutěž mladých chovatelů vyhrál Patrik Ferstel (7).

Foto: Pavel Čempěl

Inzerce na www
stránkách města

Od letošního jara funguje
na internetových stránkách
www.mesto-bohumin.cz v sek-
ci Zpravodajství rubrika 
Inzerce. V této části webu se
zobrazují soukromé inzeráty,
které vycházejí v tištěné po-
době městských novin Oko.

Když zájemce uhradí platbu
za inzerát hotově na radnici či
bezhotovostním převodem, je
jeho inzerát po dobu prodeje
aktuálního čísla Oka vystaven
na webu. Tímto jednoduchým
způsobem je možno oslovit
další potencionální zájemce 
o nabízené či poptávané zboží
nebo služby. Za příplatek 200
korun lze také k řádkovému
inzerátu, ovšem pouze na inter-
netu, umístit fotografii. Vklá-
dá se pomocí online formulá-
ře, který je na internetových
stránkách. Odkaz na něj je zce-
la dole na stránce s inzeráty.

Pro snazší orientaci v inzerci
slouží vyhledávač. Konkrétní
nabídku či poptávku je možné
třídit podle textového obsahu,
typu nebo kategorie inzerátu.

(kol)

Milovníci ma-
šinek už se
chvějí nedoč-
kavostí. V so-

botu 22. září
bude v areálech stanic 
Bohumín a Ostrava hl. n.
probíhat Regionální den 
železnice na Ostravsku.

Mezi zmíněnými nádražími
budou jezdit parní vlaky, v Os-
travě se mohou zájemci povo-
zit také po vlečkách AWT (dří-
ve OKD Doprava) nebo v his-
torických trolejbusech. V Bo-
humíně je pro změnu čeká 
exkurze ústředního stavědla 
s odborným komentářem nebo
prohlídky lokomotiv a vozů 
v depu kolejových vozidel. Živo
bude i před nádražím. V rámci
zábavného programu se tu od
9 do 17 hodin vystřídají mažo-
retky, dětský folklorní soubor,
dechovka a odpoledne kapely
Bridge, Claymore a Schelinger
revival. Děti se mohou po ce-
lou dobu vyřádit ve skákacím
hradě a dalších atrakcích. (red)

Na »dráze« bude živo
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Do cíle po vodě i po souši

V sobotu 8. září proběhl už 15. ročník Sta-
robohumínských čtyřher - Memoriálu Jana
Kudlíka. Na kurty dorazilo dvaadvacet hráčů
z Bohumínska a okolí. Příjemným překvape-
ním byla i účast dvojice hráčů z Polska.

Po rozlosování a zahájení turnaje odešel výbor
tenisového klubu na místní hřbitov a položením
kytice k hrobu Jana Kudlíka uctil jeho památku.

Ačkoli počasí občas zahrozilo, turnaj se odehrál.
K večeru nastoupili k finále Otruba st. - Heuman
proti dvojici Bartusek - Oslizlok. I když oba páry
hrály už čtvrtý zápas v řadě, předváděli výborný te-
nis a po setech 7:5, 6:2 zvítězila prvně jmenovaná
dvojice. Heuman s Otrubou seniorem si po záslu-
ze odnesli poháry pro vítěze. Na třetí pozici se 
umístila dvojice Kania - Smrček. Soutěž útěchy
vyhrála dvojice Kameník ml. - Otruba ml., kteří
nakonec zdolali dvojici Poděbradský - Remiáš.

15. ročník skončil a pořadatelé se těší na příští
rok, kdy se na starobohumínských kurtech 
v květnu uskuteční jarní turnaj, tentokrát opět
ve čtyřhrách. Josef CZYŽ

Vyznavači tenisu se už popatnácté sešli na starobohumínských kurtech. Veterán Svatopluk Oslizlok
(vpravo) předváděl úctyhodné výkony a probojoval se až do finále. Foto: Pavel Čempěl

Starobohumínská antuka ožila tenisovým turnajem

Stovka lodí a více než dvojnásobek 
účastníků. Dvoudenní Polsko-český 
vodácký maraton na Odře má za sebou
úspěšnou premiéru. V sobotu 8. září si
vodáci užili rekreační plavbu ze Starého
Bohumína do Racibórze, o den později
maraton neprofesionálů z Racibórze do
Kędzierzyna-Koźle.

Vyplutí z Bohumína a sobotní program
byl víceméně vyhlídkový, v neděli už se ale
skutečně závodilo. Třiačtyřicet kilometrů
dlouhý maraton zvládla nejrychlejší posád-
ka za 4 hodiny a 14 minut. Do cíle nakonec
dorazili všichni, ačkoli někteří po souši.
»Organizátoři předpokládali, že všichni mara-
ton nezvládnou. Po pětadvaceti kilometrech
proto připravili záchytný bod a zájemce i s jejich
výbavou převezli do cíle auty,« prozradila 

Miroslava Šmídová z bohumínské radnice.
Město tentokrát akci neorganizovalo, bylo
pouze formálním parterem. Také zastoupení
českých posádek bylo pouze desetiprocent-
ní.

Účastníci si z víkendové akce odnášeli
spoustu zážitků, ale všichni se shodli v tom,
že sjezd Odry byl nesmírně fyzicky náročný.

Kvůli dlouhému období sucha bylo v řece
málo vody a mnohdy se zdálo, že téměř 
stojí. Plavba v takovém »oleji« proto vyža-
dovala mnoho pádlování. V cíli, kde na 
účastníky čekal zábavný program a hudební
vystoupení, ale byly veškeré útrapy zapo-
menuty a už se začaly rodit myšlenky na
druhý ročník. (tch)

Radek Nadažy byl jediným členem české ekipy, který zvládl celou trasu až do Kędzierzyna-Koźle.

Poslední porada před startem na břehu ve Starém Bohumíně. Polibek na cestu. Vodáci museli urazit přes šedesát kilometrů. Foto: Pavel Čempěl



Předškolním dětem a jejich rodičům, zejména mladým
maminkám, nabízí Bobeš celou škálu aktivit. Součástí

dopoledního programu oslav narozenin bylo také představení 
divadélka. A líbilo se dětem i rodičům. Foto: Pavel Čempěl
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Třináctiletý Bobeš vítal gratulanty
Centrum mladé rodiny Bobeš přichází

do »puberty«. Bylo založeno v září 1999,
takže nyní oslavilo 13. narozeniny. Cent-
rum v Nerudově ulici je občanským
sdružením a za dobu jeho existence jím
prošly stovky dětí. 

Mezi gratulanty byli při oslavě narozenin
i zástupci města. A nepřišli s prázdnou,
klukům přinesli velké autíčko a děvčátkům
panenku. »Sdružení stále přichází s novými
nápady a inovacemi. Po třinácti letech se vyšpl-
halo na špici rodinných center v kraji a spousta
maminek má vzpomínky z mateřské spojené
právě s Bobešem,« uvedla vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová. 

Bobeš se věnuje rodi-
nám, které vychováva-
jí děti raného a před-
školního věku. Zaříze-
ní má titul Organiza-
ce uznaná Minister-

stvem práce a soci-
álních věcí pro čin-
nost v oblasti pro-
rodinných aktivit
a je držitelem

certifikátu Spo-
lečnost přátel-
ská rodině.
»Podporujeme
rodiny v jejich

přiroze-

Šídlo modré (Aeshna cyanea)
Příroda kolem nás - vážky Bohumína (101)  

V České republice žije dvanáct druhů
šídel, která jsou našimi největšími váž-
kami. V Bohumíně jsem zatím zjistil vý-
skyt sedmi druhů. Jejich neúnavné po-
letování můžeme pozorovat za sluneč-
ného počasí především v okolí vod.

Šídlo modré je zdaleka nejhojnějším
druhem nejen v Bohumíně, ale i v celém
Česku. Jako jeden z mála druhů je tento
vynikající letec k zastižení i v intravilánech
měst daleko od vody. U samečků se pro-

jevuje výrazné teritoriální chování - pokud
se na lokalitě objeví sok, okamžitě nastává
nelítostný vzdušný souboj, po němž vítěz
na lokalitě zůstává, zatímco poražený bo-
jiště opouští.

Toto šídlo létá od konce června do začát-
ku listopadu. Je odolné i vůči nižším teplo-
tám, takže ho zastihneme ještě i za sou-
mraku. Samička klade vajíčka do substrátu
pod vodní hladinu nebo do vlhké půdy
bezprostředně u břehu. Larvy se vyvíjejí
dva roky a stejně jako imaga se živí různý-

mi bezobratlými živočichy. Velké larvy 
občas uloví i rybí potěr, pulce nebo larvy
čolků. Jiří ŠUHAJ

Foto: Alena Pončová

ném rodičovském přístupu a umožňujeme jim
kvalitně společně trávit volný čas,« sdělila ko-
ordinátorka centra Petra Kalichová. 

I v právě zahájeném školním roce obohati-
lo centrum svou nabídku aktivit o řadu novi-
nek. »Flétnička«, která je určena dětem od
tří let, učí správnému dýchání a rozvíjí hu-
dební talent. Dětem od dvou a půl let jsou
určeni »Gumídci«, hravé zdravotně preven-
tivní cvičení s prvky dětského pilates. O po-
hyb jde také ve »Lvíčcích« pro rodiny s dět-
mi od tří let. Děti se účastní cvičení bez rodi-
čů. Aktivita je ideální přípravou na pobyt 
v mateřské školce. »Montessori miniklub«
pro děti od jednoho do tří let se věnuje roz-
voji praktického života. Učí zdokonalovat
přirozené schopnosti a smyslové vnímání. 
A konečně něco pro maminky, vlastně pro
ženy bez omezení věku. Těm je určen »Fit-
ball« - cvičení na velkých balonech v nově
rekonstruované tělocvičně. (luk, tch)
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V tanečním oboru se dítě učí pečovat 
o své zdraví. Od základů správně držet 
tělo, kultivovat pohyb, znát řeč těla a ovlá-
dat svou myslí jednotlivé svaly. Dítě získá-
vá profesionální základy bez přehnaného
drilu a učí se i základům společenských
tanců. Může tančit na konzervatoři, uplatní
se v tanečních skupinách. Dovednosti
tance uplatní v životě každý člověk. Ve
společnosti je pak obratnější a úspěšnější
– umí se přece vhodně chovat a ladně po-
hybovat. Ale především, získá do života
patřičné sebevědomí.

Nejraději chodí žáci do výtvarného obo-
ru, protože téměř každé malé dítě rádo
kreslí nebo maluje. Pro mnoho dětí jsou
výtvarné činnosti světem, kde mohou 
uplatnit svou bohatou fantazii a úžasné
nápady. Mnoho introvertních dětí se teprve
tady otevře, ukáže svůj svět. 

Je dítě výřečné? Umí se prosadit? Umí se
zapojit do diskuse? Je dost sebevědomé? Prá-
vě tyto otázky řeší dramatický obor. Doved-
nosti, které člověk potřebuje po celý život 
v každé profesi, se v oboru dítě učí a rozvíjí je.

Hudba je všude kolem nás, hudba je
krásná, ale člověk se ji musí naučit hledat,
vnímat a přinášet. A s trochou píle se to 
v hudebním oboru naučí každé dítě. Někdy
to trvá déle, ale výsledek vždy stojí za to.

V bohumínské »zušce« je každé dítě 
osobnost, každému dítěti je dopřáno 
sluchu. Každému dítěti se podle toho také
individuálně věnujeme. Devízou naší ško-
ly je to, že se tu dítě setkává s úsměvem,  je
za svou práci vždy pochváleno, dobře se tu
naladí, protože naším hlavním krédem je
pohoda a radost ze života. 

Miluše TOMÁŠKOVÁ, 
ředitelka ZUŠ Bohumín 

Ušlechtilá záliba
mladé táhne

Zúčastnil jsem se v sobotu 8. září sou-
těže mladých hasičů, která je zahrnuta
do Mládežnické ligy okresu Karviná.
Už počtrnácté ji vzorně připravili ve
svém areálu kopytovští hasiči.

Je velice povzbudivé a napínavé sledo-
vat bojovnost a nadšení těch nejmladších,
kteří soutěží v uzlové štafetě a v »králov-
ské« disciplíně, v požárním útoku. Cel-
kem se do Kopytova sjelo šestnáct druž-
stev z Havířova, Karviné, Orlové, Českého
Těšína, Bohumína, Petrovic, Doubravy 
a Rychvaldu.

V kategorii mladších zvítězil tým z Kar-
viné-Starého Města před Petrovicemi-Zá-
vadou. Kategorie starších přinesla těsné
vítězství domácímu družstvu z Kopytova
před týmem z Havířova. Jako hosté soutě-
žilo také dívčí družstvo z družebních pol-
ských Gorzyc.

Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že
dobrovolní hasiči v okrese Karviná se peč-
livě starají o výchovu svých následovníků,
což je chvályhodné zjištění. Děvčata 
a chlapce jsem ocenil za to, že svůj volný
čas věnují této ušlechtilé a potřebné zálibě.

Zdeněk VESELÝ,
člen městského zastupitelstva

Každému dítěti je dopřáno sluchu
Začal nový školní rok a základní umělecká škola opět nabízí širokou škálu oborů.

V nabídce je tanec, výtvarné činnosti, literárně-dramatický obor a samozřejmě pest-
rá paleta hudebních zaměření. A co vlastně vzdělání z pohledu jednotlivých oborů
přináší?

Mezinárodní Velká cena Bohumína ve vzpírání mládeže

VÝSLEDKY: 
ŽŽááccii  ddoo  1122  lleett::  1. místo On-

dřej Tchurz (CZ, Bohumín),
trh 49 kg a nadhoz 58 kg -
161,42 b.; 2. místo Pavel

Krempanský (SK), trh 40 kg 
a nadhoz 50 kg - 112,9 b.; 3.
místo Richard Nagy (HUN),
trh 45 kg a nadhoz 50 kg -
112,4 b.

Žáci do 14 let: 1. místo Jan
Muller (SK), trh 41 kg a nad-
hoz 49 kg - 170,64 b.; 2. místo
Pavel Jančík (CZ, Zlín), trh 46
kg a nadhoz 66 kg - 170,06 b.;
3. místo Dominik Kroščen
(CZ, Bohumín), trh 45 kg 
a nadhoz 60 kg - 155,24 b. 

JJuunniioořřii  ddoo  1177  lleett:: 1. místo
Attila Budai (HUN), trh
105kg a nadhoz 135kg -
304,53 b.; 2. místo Vlastimil
Kopecký (CZ, Nový Hrozen-
kov), trh 108 kg a nadhoz 132
kg -289.94 b.; 3. místo István
Orsos (HUN), trh 95 kg a nad-
hoz 125 kg - 283,09 b.; 4. mís-
to Jaromír Gasior (CZ, Bohu-
mín), trh 90 kg a nadhoz 100
kg - 270,63 b.; 12. místo Mi-
chal Návrat (CZ ,Bohumín),
trh 65 kg a nadhoz 80 kg -
154,48 b.  

Junioři do 20 let: 1. místo
Sooky Gergely (HUN), trh 112
kg a nadhoz 140 kg - 356,22
b.; 2. místo Petr Sedláček (CZ,

Bohumín), trh 128 kg a nad-
hoz 147 kg - 317,46 b.; 3. mís-
to Ladislav Hořák (CZ , Zlín),
trh 100 kg a nadhoz 115 kg -
252,53 b.; 4. místo  Eduard
Sedláček (CZ, Bohumín), trh
88 kg a nadhoz 110 kg - 237,89
b. 

Text a foto: Oldřich TCHURZ 

V sobotu 8. září proběhl v bohumínské vzpírárně už 46.
ročník mezinárodní Velké ceny Bohumína ve vzpírání mláde-
že. Na turnaji se představila družstva z Polska, Maďarska 
a Slovenska. Česko zastupovaly týmy ze Zlína, Ostravy a samo-
zřejmě domácí Bonatrans Bohumín.

Vítězem kategorie do 12 let se
stal Ondřej Tchurz.

Dominik Kroščen zdolává v nad-
hozu 60 kilogramů.

V pátek 28. září od 9 hodin se na hřišti za parkem uskuteční
mezinárodní fotbalový turnaj pro mládež 100% Chachar Cup 2012. Patronát nad třetím roční-
kem akce převzali fotbalisté Václav Svěrkoš, Pavel Srniček a Marek Jankulovski. Letos by se
měly turnaje, který je určen hráčům ročníku 2000 a mladším, zúčastnit kromě domácího Bo-
humína i fotbalové týmy Baníku Ostrava, 1. FC Slovácka, Havířova, Opavy nebo Orlové. (red)

100% Chachar Cup
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Po kosmickém letu jste absolvoval řadu besed a setkání. Tady na
Bohumínsku si ještě mnozí pamatují, že měli možnost se s na-

ším prvním - a zatím jediným - kosmonautem setkat...
Je pravda, že jsem tehdy, už tomu bude brzo 35 let, navštívil v podstatě celou re-

publiku. Na některá místa jsem se opakovaně vracel a vracím stále. Nicméně tady,
na severu Moravy mě vždycky velice dobře, srdečně přijímají a já sem rád jezdím.
Nejen v souvislosti s volbami, ale i při jiných příležitostech jsem tu besedoval s řadou
lidí, měl bezpočet pracovních jednání a vzpomínám si i na setkání s Miladou Halí-
kovou. A protože jsem tu poměrně často, troufám si tvrdit, že tak trochu i vím, čím
tu lidé žijí. Stejně je ale nejspolehlivějším kritériem pro člověka jeho svědomí, pokud
ho má. V tomto ohledu mám »stůl čistý«. Tak jako jsem přesvědčen, že má svědomí
čisté i drtivá většina kandidátů KSČM, včetně Milady Halíkové. A věřím, že voliči
to dokáží ocenit.

B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 6  /  2 0 1 214 OOKKOO

Říjnové volby do Senátu se blíží
(pokračování z minulého čísla)

V Parlamentu jste mimo jiné také členkou
podvýboru pro obecní policie a těm se mají
zvýšit jejich kompetence. To by mohlo 
při snižování stavů členů Policie ČR přinést
zvýšení pravomocí i pro naši městkou policii.
Je to pravdou?

Skutečně se taková novela zákona při-
pravuje. Vážím si činnosti bohumínské
městské policie a jejích strážníků. Nejen
při udržování veřejného pořádku prokáza-
li svou důležitou úlohu. Změna pravomocí
obecních a městských policií však není 
úplně jednoznačná. Mi osobně nejvíce va-
dí, že stát chce opět přenést část svých po-
vinností na obce a města, které by to stálo
další nemalé finanční prostředky. Peníze,
které by v Bohumíně mohly být použity 
jinak, by se tak rozplynuly v nahrazování
úkolů Policie ČR. Ministerstvo vnitra 
by vykázalo úspory, ale za cenu zatížení
rozpočtů měst a obcí. Tento systém padají-
cího kamene, abych trochu pozměnila
známé úsloví, přece žádnou rozpočtovou
odpovědnost nepředstavuje. Potíže s fi-

ně, jste členkou výboru pro veřejnou správu 
a regionální rozvoj. Mohla byste nám objasnit
tvrzení vládní koalice, že schválení církevních
restitucí bude ekonomicky výhodné pro obce 
a města?

Žádnou výhodnost pro města a obce 
v tak ohromném daru církvím, zejména
katolické církvi, nevidím. Vyděsila mě
skutečnost, že by církvím připadlo vlast-
nictví až poloviny Beskyd a Jeseníků. Po-
kud je někde potřeba vyřešit vlastnictví
určitého pozemku, pak se přece kvůli to-
mu nemusejí navíc vyplácet desítky mili-
ard korun ze státního rozpočtu. Je ostatně
veřejným tajemstvím, že na předání ma-
jetku církvím čekají hlavně různé firmy,
protože církev samotná s majetky hospo-
dařit nebude ani nehodlá. V současné slo-
žité ekonomické situaci je pro mě takto
pojatý velkorysý a neopodstatněný dar ne-
přijatelným řešením. Každý soudný člověk
si také udělá závěr, proč vládní poslanci
nepřipustili v tak závažné věci referen-
dum, které jsme opětovně navrhovali.

Zdeněk VESELÝ, 
zastupitel města za KSČM

nancováním se tak přesouvají jen o stu-
peň níž.

Poslanecká sněmovna odložila projednání 
zákona o církevních restitucích, který je trnem
v oku většině našich občanů. Vy, jako poslanky-

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

VLADIMÍR REMEK,
první Československý kosmonaut 

a europoslanec za KSČM

v BOHUMÍNĚ,
přijede podpořit

MILADU
HALÍKOVOU,

kandidátku do senátu PČR za KSČM .

KDY? Ve středu 3.10.2012

KDE? Od 11.00 v ulicích centra města

od 14.00 na setkání s občany města

na pěší zóně Benešovy ul.

Přij�te s námi diskutovat. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
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Mgr. Věra Palková, náměstkyně 
hejtmana Moravskoslezského kraje

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA,
ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě

MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel 
Bohumínské městské nemocnice 

2 20 43

Dobrá spolupráce s krajem se Bohumínu vyplácí

PŘIJDTE 12. a 13. října K VOLBÁM. PODPOŘTE NAŠE KANDIDÁTY!

Na první pohled se může zdát,
že krajské úřady nepotřebujeme.
Pokud však má obec s krajem dob-
ré kontakty, přináší to oboustran-
ně řadu výhod.

Kraj je totiž nejen odvolacím orgá-
nem pro výkon státní správy, ale také
zřizovatelem příspěvkových organiza-
cí v oblasti školství, zdravotnictví, 
sociálních věcí a kultury. Zabezpečuje
veřejnou vlakovou i autobusovou 
dopravu, stará se silnice II. a III. tří-
dy, hovoří do územních plánů měst 
a obcí, rozvíjí a financuje sociální služ-
by, zabezpečuje náhradní rodinnou pé-
či a vypisuje zajímavé dotační tituly. 

Lidé právem nerozlišují, jestli je
cesta krajská, či městská. Chtějí,
aby byla dobře udržovaná a v zimě
sjízdná. Je jim jedno, kdo zabezpeču-
je sociální služby. Chtějí, aby ve
městě fungovaly a mohli je využívat.
Mají zájem mít kvalitní střední školy
a dostupnou veřejnou dopravu. Proto
je výhodné najít s krajem společnou
řeč, nedělat protichůdná rozhodnutí
a své kroky koordinovat.

Co konkrétně se podařilo naše-
mu městu společně s krajem zrea-
lizovat?
● cyklostezku ve Štefánikově ulici 

a momentálně budovanou 

cyklostezku a přechody 
ve Skřečoni 

● rekonstrukci domova pro seniory
za parkem i ve Starém Bohumíně

● opravu cest ve městě
● opravu hasičských zbrojnic

v Šunychlu i v Novém Bohumíně
● kruhové objezdy ve Skřečoni 

a u Billy
Naše strategie je v Bohumíně za-

ložena na týmové spolupráci. Nepoli-
tikaříme, v zastupitelstvu spolupra-
cují všechny politické strany. Těsně
spolupracujeme s krajem, kde máme
naši náměstkyni hejtmana i s našimi

zástupci v obou komorách Parlamen-
tu. A hlavně si zakládáme na dobré
týmové spolupráci všech na samot-
né radnici.

Abychom měli své zástupce na
kraji i v budoucnu, prosím Vás 
o podporu našich kandidátů do
krajského zastupitelstva. Z dlou-
hodobé spolupráce s nimi vím, že
mají k Bohumínu vřelý vztah, je na
ně spolehnutí a svému městu už
mnohokrát pomohli..

Petr VÍCHA, starosta města

PŘIJĎTE SI 
POPOVÍDAT 

Na setkání s Vámi se těší kandidáti
ČSSD na kraj a do Senátu 

ve čtvrtek 27. září ve 14 hodin 
a v sobotu 6. října v 9 hodin 
na pěší zóně v Bohumíně. 

Rozdávat budou při dechovce 
nejen růže, ale i nafukovací balónky. 

Bohumín:

do 1 000 ccm

1 001 - 1 350 ccm

1 351 - 1 450 ccm

1 451 - 1 850 ccm

1 851 - 2 000 ccm

2 001 - 2 500 ccm

nad 2 500 ccm

do 50 ccm

51 - 350 ccm

351 - 500 ccm

nad 500 ccm

 

p o l i t i k a
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Kdo žije v srdcích milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

18. září 

jsme vzpomněli 

3. smutné výročí úmrtí

naší milované 

maminky, babičky 

a prababičky 

paní Cecilie STAŇKOVÉ.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Synové Franta, Jarek, Petr a dcera Na�a

s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá..

17. září 

si připomeneme 

nedožité 

59. narozeniny 

paní Margity
KROŠČENOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manžel s dětmi, snachy, 

vnoučata a celá rodina.

Odešel, ale zůstal 
v srdcích těch, 

kteří ho měli rádi.

28. září vzpomeneme

6. smutné výročí 

úmrtí manžela, 

tatínka, dědečka, 

bratrance a kamaráda

pana Leo DLUHÉHO.

�
Stále vzpomíná manželka Jana 

a synové s rodinami.

Navždy jste odešli, 
ztichl váš hlas, 

jen živé vzpomínky zůstaly v nás.

18. července 

uplynulo 10 let 

od tragického 

úmrtí 

pana Martina
KOPEČKA.

�
15. září jsme si zároveň připomněli 

10. výročí úmrtí 

pana Josefa SKŘÍŠOVSKÉHO. 

�
S láskou a úctou

vzpomínají 

syn s manželkou

a rodina 

Palarčíkova.

22. září oslaví 50. výročí sňatku 

Vilemína a Josef KREJČÍ
z Bohumína.

Do dalších společně prožitých let 

jim hodně štěstí, zdraví a spokojenosti

přejí syn Ros�a s Jarmilou, 

dcera Táňa s Lumírem, 

vnuci Aleš s Denisou, Radim s Terezou,

Tomáš s Irenou, Honza 

a pravnučka Karolínka.

Vzpomínky - úmrtí

Blahopřání - jubilea
6. září oslavila své

krásné životní 

jubileum 85 let 

paní Marie
PROKOPOVÁ.

�
Hodně zdraví, štěstí a životního elánu

přejí dcera Helena s manželem, vnuci

Tomáš a Libor s manželkou Kateřinou

a pravnouček Honzíček.

8. září uplynulo hezkých 50 let 

od chvíle, kdy si

paní Ing. Dagmar

a pan Ľudovit 

LAPČÍKOVI 

řekli své ANO.

Do dalších společných let 

mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 

přejí a hlavně za vše moc děkují 

milující děti 

s rodinami.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

●  Michal Lipovský ●  Tomáš Cerman ●

Julie Dodková ●  Vendula Jakubičková ●

Alex Cieslar ●  Lukáš Trnčák ●  Adéla

Krenželoková ●  Marek Hubl ●  Kryštof

Ogon ●  Tereza Fukalová ●  Kateřina 

Kublová ●  Jiří Gnida ●  Liliana Kučová ●

Eliška Pospíšilová ●  Aneta Nogová (mat)

Dopadli pachatele
Chtěla bych poděkovat za perfektně

provedenou práci městských policistů
směny D a republikové policie (dozor-
čí Visinger, policisté Řesutka a Sala).
Dopadli pachatele, kteří mi 1. září od-
cizili zamčené kolo u věžáku v Neru-
dově ulici. 

Marcela SEIDLOVÁ
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REALITY
● Koupím jakýkoliv byt,

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

● Prodám dr. garsonku v Bo-
humíně v ul. Svat. Čecha. Cena
220.000 Kč. ✆ 737 669 067.

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

● Prodám 1+1 v centru 
Bohumína, vše renovované.
Ostatní na ✆ 734 642 600.

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

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

● 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 řadovou garáž 
v Záblatí, za rest. Partyzán,
dobrý stav, nová střecha. Cena
dohodou. ✆ 730 107 565.

● K prodeji stavební poze-
mek ul. Rybničná, Bohumín-

ř á d k o v á  i n z e r c e

Záblatí, 2018 m2, IS na hrani-
ci. Krásné, klidné místo. Cena
450 Kč/m2. ✆ 736 700 014.

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

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

● Pronajmu dr. byt 1+1, 32
m2, v ul. ČSA, 1 p., cena 3.800
+ el., plyn, vratná kauce ve
výši 1 měs. nájmu. Vhodné
pro 1 osobu. ✆ 721 998 758. 

● Pronajmu byt 3+1 v ul.
Tovární. ✆ 731 664 532.

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

● Nabízíme Vám k pronáj-
mu kancelářské prostory 
v centru Bohumína v ulici
Bezručova 300, nedaleko vla-
kového a autobusového nád-
raží. Kanceláře mají různou
velikost a nachází se v 1. – 6.
patře budovy. Ke kancelářím je
k dispozici společné zázemí 
s kuchyňkou a toaletami. Mož-
nost parkování přímo u objek-
tu. Objekt, ve kterém jsou k dis-
pozici dva výtahy, je vytápěn 

a zajištěn elektronickým za-
bezpečovacím zařízením. Pro-
hlídka prostor je možná po do-
mluvě s panem Zámečníkem
na telefonním čísle: 596 083
598 nebo 604 228 411.

RŮZNÉ
● Prodám krůty PO - NE,

po telefonické domluvě. ✆
776 171 452.

● Koupím světlušky – lu-
cerničky na vánoční stromek.
I nefunkční. ✆ 604 107 708.

AUTO-MOTO
● Koupím starou motorku

Jawa, ČZ, Stadion, Pionýr. 
I nepojízdné a bez TP. ✆ 604
107 708.

SLUŽBY
● Hledám hodnou a spo-

lehlivou paní na občasné hlí-
dání syna. ✆ 737 544 012.

● Jednočlenná živá hudba
na svatby, narozeniny, večírky.
✆ 605 829 110, www.hudba-
karvina.cz.

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

● 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.

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

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

Řešení křížovky z minulého 
čísla: MURPHYHO ZÁKON:

Všichni jsou … si rovni jenom 
v politice to neplatí.

Po dobu prodeje aktuálního čísla Oka jsou řádkové inzeráty současně
zveřejněny na webu města. Řádkovou inzerci můžete podávat 

také prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách
www.mesto-bohumin.cz v sekci Inzerce.

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. 

CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
Jiřina Dadáková
Prodejna a objednávky: Opletalova 705,
Skřečoň-Nová Ves (vedle hospody Na Valech).
Přijímáme objednávky na dorty různých tvarů
a chutí, mini dezerty, zákusky, rolády a cukroví.

Prodej zákusků přímo na prodejně: 
Po – Pá: 8.00 – 12.00 17.00 – 18.00 So: 8.00 – 12.00
Příjem objednávek v dopoledních hodinách na tel.: 596 033 377
Fotoalbum našich výrobků na internetových stránkách: jirinadadakova.717.cz
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KAM V BOHUMÍNĚ?KAM V BOHUMÍNĚ?
P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w . k 3 b o h u m i n . c z

K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 124

DIVADLO
■ 23.9. v 10 hodin O NAPRAVENÉ BERUŠCE. Představe-
ní pro děti, hraje Divadlo Kaňka z Třince. Sál kina, 50 Kč.
■ 26.9. v 19 hodin HLEDÁM MILENCE ZN. SPĚCHÁ. Si-
tuační černá komedie o tom, co jsou lidé ochotni udě-
lat pro peníze a milostné vztahy. Hraje Divadlo Artur,
240 Kč, 210 Kč, sál kina.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

■ 1.10. až 7.10. TÝDEN KNIHOVEN. Letošní ročník se
nese ve znamení »Propojení knihy s divadlem«. Tradič-
ně mohou čtenáři využít upomínkovou amnestii a nově
knihovna nabízí 50% slevu pro nově přihlášené čtenáře.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 24.9. až 27.9. od 13 do 17 hodin S MEDVÍDKY NA
VANDR. Čítárnička pohádek s medvídky, dětské oddě-
lení knihovny.
■ 2.10. v 15 hodin CHCI BÝT HERCEM. Divadelní works-
hop. Herec Těšínského divadla Petr Sutorý povypráví dě-
tem o divadle a herectví. Dětské oddělení knihovny.
■ 4.10. v 16 hodin DĚTI DĚTEM. Děti a školní divadelní
kroužky zarecitují básně, zahrají a přečtou pohádky.
Dětské oddělení knihovny.
VÝSTAVY (Výstavy se konají v galerii knihovny.)
■ 1.10. až  31.10. FOTO PROFI DIVADLO. Snímky
Těšínského divadla fotografky, bohumínské rodačky
Kateřiny Černé.
■ 1.10. až 31.10. PAVEL ŠOSTOK. Výstava skic bohu-
mínského surrealistického malíře Pavla Šostoka.
BESEDY
■ 2.10. v 17 hodin SETKÁNÍ S JIŘÍM SEDLÁČKEM. Be-
seda s hercem ND Moravskoslezského, moderátorem,
dabérem a zpěvákem Jiřím Sedláčkem. Přednášková
místnost knihovny, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 20.9. v 19 hodin SVATÁ ČTVEŘICE. Film Česko 
(Lechtivá komedie), 2012, přístupný od 15 let, 90 Kč.
■ 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.
■ 23.9. v 19 hodin DRUHÁ ŠANCE. Film USA (Romantic-
ký), 2012, titulky, přístupný od 12 let, 100 minut, 100 Kč.
■ 27.9., 28.9. a 4.10. v 19 hodin RESIDENT EVIL:
ODVETA Film USA, Německo (Akční / Horor), 2012,
3D, titulky, přístupný od 12 let,128 minut, 155 Kč.
■ 29.9. v 19 hodin a 30.9. ve 20 hodin VE STÍNU. Film
Česko, Slovensko, Polsko (Krimi / Drama / Retro),
2012, přístupný, 106 minut, 120 Kč.
■ 30.9. v 10 hodin MADAGASCAR 3. Animovaný film
USA (Rodinný / Komedie), 2012, dabing, přístupný,
USA, 92 minut, 80 Kč.

ALMA MATER

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

■ 21.9. v 17 hodin KYTAROVÉ POHLAZENÍ. S Otou
Maňákem do říše snů.
■ 21.9. v 19 hodin DÁMY HRAJÍ DÁMU. A jiné stolní hry.
■ 25.9. v 18 hodin ANGLIČTINA V SOLI. Anglické poví-
dání o životě s Martinou.
■ 27.9. v 15 hodin DÁMSKÝ TRIATLON. Adventure
golf - bowling - zumba. Za parkem Petra Beem Petra Bezruče
Na všechny akce je nutná rezervace.

SENIOR KLUB

✆ 605 252 639, klubovna v Okružní ulici je pro
veřejnost otevřená denně od 13.30 do 17 hod.

■ 24.9. ve 14.30 INFOSCHŮZKA. Ve velké zasedací sí-
ni radnice.
■ 25.9. a 27.9. LEDNICE. Zájezd; odjezd od radnice 
v 6 hodin.
■ 29.9. KARLOVA STUDÁNKA. Týdenní pobyt; odjezd
od radnice v 8.30 hodin.
■ 4.10 od 8 hodin KUŽELKY. Herna Na Kuželně.

OSTATNÍ AKCE

■ 30.9. v 16 hodin JŮLINKA A RAČÍ KLEPETO. Pohádka
Divadla Devítka. Sokolovna Záblatí, vstupné dobrovolné.
■ 22.9. v 17 hodin BOHUMÍNSKÝ CIMRMAN. Vernisáž
výstavy starých fotografií, kterou připravili Eduard Beneš
a Jiří Spáčil. Výstava potrvá do listopadu, k vidění každé
úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin v Salonu Maryška.

SPORT

■ Do 30. září každou sobotu, neděli a o svátcích v 9 
a ve 14 hodin PŮJČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ.
Cena: 100Kč/dopravné 1 lodě, ✆ 731 130 686.
CYKLISTIKA
■ Každé úterý v 15.30 hodin TRÉNINKY PRO ZAČÍ-
NAJÍCÍ CYKLISTY. Veřejné tréninky na okruzích v okolí
Bohumína. Vyjížďky trvají 1 − 2 hodiny, za krajně ne-
příznivého počasí se akce ruší.
FOTBAL Zápasy se hrají na hřišti FK za parkem (není-li
uvedeno jinak)
■ 20.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN A - FK SLAVIA
ORLOVÁ A. Starší přípravka "A", okresní přebor.
■ 22.9. v 9.30 hodin FK BOHUMÍN - TJ ČSAD
HAVÍŘOV. Mladší žáci, krajská soutěž sk. "B".
■ 22.9. v 11.15 hodin FK BOHUMÍN - TJ ČSAD
HAVÍŘOV. Starší žáci, krajská soutěž sk. "B".
■ 22.9. ve 13.45 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - SK
DĚTMAROVICE. Dorost, hřiště v Záblatí. 
■ 22.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN B - FC HORNÍ
BLUDOVICE. Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.
■ 22.9. v 16 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - FK SLAVIA
ORLOVÁ. Muži, hřiště v Záblatí.
■ 27.9. v 16.30 hodin FK BOHUMÍN B - FK SLAVIA
ORLOVÁ B. Starší přípravka "B", okresní přebor.
■ 30.9. ve 13.30 hodin FK BOHUMÍN B - SLOVAN
HORNÍ ŽUKOV. Mladší žáci, okresní přebor.

■ 30.9. v 16 hodin FK BOHUMÍN - TJ HEŘMANICE.
Muži A, krajský přebor.
■ 4.10. v 16 hodin FK BOHUMÍN A - INTERNACIONÁL
PETROVICE. 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 ulici. www.zumbabohu-
min.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 rezer-
vace na ✆ 734 532 903.

AQUACENTRUM

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

ODSTÁVKA AQUACENTRA: Z důvodu opravy střechy
bude aquacentrum 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

AKCE: Po dobu odstávky aquacentra sleva 50 % na vstup-
né na Adventure golf. Platí pro všechny návštěvníky.

ZIMNÍ STADION

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

ZIMNÍ SEZONA ZAČÍNÁ 21.9.
■ Veřejné bruslení: sobota 14 - 15.30 hodin

neděle 15 - 16.30 hodin
V době veřejného bruslení je otevřena půjčovna bruslí.
■ Diskotéka na ledě: sobota 17.45 - 19.15 hodin
■ Škola bruslení: 30.9. - 18.11; 

25.11.2012 - 27.1.2013; 3.2. - 24.3.2013. 
Pronájem ledové plochy na telefonickou objednávku.

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 20. ZÁŘÍ DO 4. ŘÍJNA
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Sociální služby přehledně a na jednom místě. V nákladu tří 
tisíc kusů vyšla nová mapa bohumínských sociálních služeb.
Poprvé spatřila světlo světa v roce 2008, toto je její
třetí aktualizované vydání.

Mapa je zdarma a je k dostá-
ní v čekárnách praktických lékařů, na poli-
klinice, v nemocnici a v informačním centru
radnice. »Přehledný souhrn obsahuje na lícní
straně telefonní čísla, e-maily, charakteristiku
poskytovaných sociálních služeb a jejich sídla. Ta
jsou pro snazší orientaci zaznačena v klasické ma-
pě na rubu brožury,« popsal vedoucí sociálního
odboru Daniel Ucháč. Lidé v mapě najdou na-
příklad domovy důchodců, stacionáře, rodin-
ná centra, nízkoprahová zařízení a další.

Mapa je jedním z výsledků práce komunitního
týmu Bohumína. Působí v něm pět pracovních
skupin a mezi jeho hlavní cíle patří tvorba kva-
litního systému sociálních služeb, stejně jako
dohled na efektivní využívání finančních pro-
středků v oblasti sociálních služeb. (luk)

Program byl šitý na míru těm nejmenším návštěvníkům. Ale klaunským eskapádám se od plic zasmáli malí i velcí diváci. 
Hopsalínův školní den, jak se program na náměstí jmenoval, zahrnoval řadu soutěží a her. Foto: Pavel Čempěl

Nad koncem prázdnin není třeba truchlit, i za-
čátek školního roku může být veselý. Malé děti, 
především prvňáčci, kteří se 3. září ráno poprvé
nesměle seznamovali s prostředím svých tříd
a budoucími spolužáky, se o tom přesvědčili 
odpoledne na náměstí. Městská agentura K3
pro ně připravila pestrý program.

Náměstí T. G. Masaryka v centru města
hýřilo opět po roce všemi barvami. Postara-
li se o to vymaškaření šašci a kašpaři, kteří

kromě estetické kulisy plnili i funkci asistentů u připravených
soutěží. Malí školáci i předškoláci si na jednotlivých stanovištích
vyzkoušeli házení kroužků na tyč, přenášení míčků na čepici a po-
dobné dovednostní disciplíny.

O pomocnících v pastelových kostýmech už byla řeč, ale hlavní
slovo měl jejich nekorunovaný král. Improvizované pódium totiž
letos patřilo klaunovi z nejpovolanějších - Hopsalínovi. Profesio-
nál, jenž získal od dětí jméno díky své neposednosti, baví malé 
i velké publikum už devatenáct let. Ani tentokrát nezklamal 
a předvedl šou, na kterou budou bohumínští školáčci ještě dlouho
vzpomínat. (erh)

Školáky bavil Hopsalín a jeho asistenti

Na líci informace, na rubu mapa


