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

Experimentální mosty jsou raritou dálniceExperimentální mosty jsou raritou dálnice

Lichotivé, čtenářská obec bohumínských
městských novin se rozrůstá. Jak vidno,

své si v Oku dokáže najít i ta
nejmladší generace. V tomto

případě si troufneme hádat, že
malého čtenáře neupoutalo zpra-

vodajství, ale spíše nějaká ta foto-
grafie. Jednak ještě neumí číst, 

a i kdyby, český text by mu dělal
problémy. Snímek totiž vznikl 

v polských Chałup-
kách, kam za něj tímto
posíláme dík. (red)

Foto: Ewa Widera

V Oku si zalistují i (ne)čtenáři Třikrát více koupání
Tři hodiny za cenu jedné. Prázdninová akce aquacentra se

po dobrých zkušenostech z minulých let vrací. Za 75 korun, což
je cena jedné běžné hodiny, mohou
návštěvníci v areálu strávit rovné tři. 

Prázdninový speciál potrvá do 4. září
a vztahuje se výhradně na všední dny.
O víkendech lidé zaplatí klasické
vstupné. Aquacentrum zároveň rozši-
řuje otevírací dobu. Od pondělí do
čtvrtka má areál otevřeno od 6 do 21
hodin, v pátek od 10 do 21 hodin 
a o víkendech a svátcích od 8 do 21
hodin. (red)

▲ Jeden z nových »standardních«
mostů v lokalitě Martinov. Olši
překlenul nejdelší, 193 metry dlou-
hý most. Foto: Pavel Čempěl

▲
Do zprovoznění poslední

části dálnice zbývá deset mě-
síců. Stavbaři chtějí úsek 
otevřít a spolu s polskými
kolegy propojit s jejich ma-
gistrálou 30. dubna 2012.
Bohumínský úsek »déjednič-
ky« je v mnoha ohledech
specifický, a přestože se 
o něm popsaly už stohy papí-
ru, mnoho zajímavých detai-
lů dosud nebylo řečeno.

Na úseku dlouhém 6 113
metrů napočítáme dvaadvacet

mostů. Některé dálnici křižují,
což je případ už zprovozně-
ných mostů ve Slezské a Šuny-
chelské ulici, nebo dokončo-
vané lávky pro pěší v Ostrav-

ské ulici, jiné jsou součástí
magistrály. Nejdelším z nich je
most přes Olši. Měří 193 met-
rů a tvoří spojnici s polskou
dálnicí. Dva menší mosty u vý-

chodního rondelu sice neo-
hromí svými rozměry, ale pou-
žitou technologií. V Česku to
jsou naprosté unikáty. 

(Dokončení na str. 2)
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Do přírody jedině s fo�ákem

Vodáci, půjčovna lodí začíná

Vystudoval lékařskou fa-
kultu a dosud od zdravotnic-
tví nezběhl. Průpravu získal
Svatopluk Němeček (39) na
interně bohumínské nemoc-
nice, kterou také na počátku
nového tisíciletí řídil. Ještě
předtím působil dva roky ve
funkci okresního zdravotní-
ho rady. Post ředitele nemoc-
nice zastává i dnes, jen s tím
rozdílem, že od roku 2005 je
to Fakultní nemocnice v Os-
travě. Městským zastupite-
lem je už od roku 1994 a do
loňska byl také členem rady.

Rozdíl mezi nemocnicí bohumín-
skou a ostravskou fakultní pozná
i laik. Jak ty rozdíly vnímá ředitel?

Použiji přirovnání: Městská
nemocnice je jako hbitá lo�ka.
Dobře se s ní manévruje, ale
občas narazí na překážky. Fa-
kultka je zaoceánský parník. Je
pomalejší, ale má sílu.

Nezasteskne se vám někdy po té
»hbité lo�ce«?

Bohumínská nemocnice je
pro mě pořád srdeční záleži-
tostí. Začínal jsem tam, důvěr-
ně to prostředí znám, mám

Experimentální
mosty jsou 
raritou dálnice

(Dokončení ze str. 1)
»Jsou to experimentální mosty.

Od standardních se liší tím, že
mají výztuže z nerez oceli a jsou
bez izolace. Tento systém pochází
z USA a v budoucnu by měl při-
nést úsporu v údržbě,« prozradil
hlavní stavbyvedoucí bohu-
mínské dálnice Petr Hanák ze
společnosti Eurovia.

Součástí dálnice je i soustava
mostků, protipovodňových va-
lů a odvodňovacích kanálů. Jak
už se Bohumín nejednou pře-
svědčil, rozvodněné toky umí
zle zahrozit a každé preventivní
opatření může následky zmír-
nit. Má to ale háček. »Bohumín
je ›placka‹ a spády toků jsou mini-
mální. Počítají se v pouhých deseti-
nách promile,« povzdechl si Ha-
nák. Voda v téměř horizontál-
ních korytech skoro »stojí«. Vy-
řešit se to dá pouze vyčistěním
zanesených řečiš�, aby se zvýšila
jejich kapacita. To už je ale v kom-
petenci správců říček a potoků.

Projektanti dálnice museli
myslet nejen na motoristy, ale
i na život v okolí magistrály.
Kolem ní proto bude celistvá
protihluková stěna. Stavbaři
slibují, že díky ní lidé ve městě
ani nepoznají, že za humny
nějaká dálnice vede. A neza-
pomnělo se ani na zvěř. Pod
dálnicí je několik propustí pro
menší tvory a u Věřňovic vel-
ký průchod. A aby to čtyřnohé
obyvatele okolních polí a lesů
přece jen nesvádělo k výletům
na dálnici, vyroste souběžně 
s ní plot proti divoké zvěři.

Pavel ČEMPĚL

tam kamarády. I práce měla
své výhody. Člověk může bez
problémů obejít špitál a poho-
vořit s primáři. Na druhou
stranu všechno dělá »na kole-
ně« a sám. S fakultkou za zády
se pro změnu snáze jedná s dal-
šími organizacemi a lépe se
prosazují záměry. 

Když pomineme dvouletou 
přestávku za vašeho působení na
okrese, jste v zastupitelstvu už 
sedmnáctý rok. Co na životě
města vás zajímá nejvíce?

Profesně blízké je mi zdra-
votnictví, ale jinak mě zajímají
věci jako každého občana - ži-
votní prostředí, doprava. No-
vý rozhled jsem získal před
čtyřmi měsíci, když se mi na-
rodila dcera. Při jízdě s kočár-
kem te� vnímám věci, které
mi dříve unikaly.

Například?
Kočárek je ideální na testo-

vání chodníků. Hned se po-
znají nerovnosti, díry, a co je
třeba spravit. Také bych přiví-
tal více veřejné zeleně. I když
už se hodně udělalo, v jiných
městech jsou ještě o kousíček
dál. Stromy, keře a jejich úpra-
va moc nestojí a město hned
vypadá lépe.

Předpokládám, že volný čas te�
věnujete hlavně dceři. Ale když
vám ještě nějaký zbude, jak s ním
naložíte?

Rád cestuji a hodně fotím,
hlavně přírodu. Někomu, kdo
mě nezná, musím připadat ja-
ko Japonec. Ti také neudělají
bez fo�áku ani krok a neustále
mačkají spouš�.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Foto: Mirka Hrbáčová

Vodákům bude k dispozici
osm plastových a dvě nafuko-
vací kánoe, dvě plastové tří-
místné kánoe a tři čtyřmístné
rafty. Provoz půjčovny budou
zajiš�ovat dobrovolní hasiči ze
Starého Bohumína při průto-
ku vody v Odře pod 60 m3/s.
Zájemci mohou využít dopo-
ledních a odpoledních sjezdů,
vždy od 9 a od 14 hodin se star-
tem za starým hraničním mos-
tem, u stanice Povodí Odry.
Mimo tyto stanovené hodiny
lze půjčovnu lodí navštívit také
v pracovní dny po předchozí
dohodě s velitelem jednotky
místních hasičů Milanem Pi-
perkem (Tel. 731 130 686).

Podmínkou je, že se sjezdu zú-
častní skupina alespoň šesti lodí.

Lodě je nutno vrátit nejpo-
zději po dvou hodinách od půj-
čení u mostu v Zabełkově. Lo-
dě se půjčují na vlastní nebez-
pečí za podmínky dodržování
organizačního řádu půjčovny
lodí a respektování zásad cho-
vání v přírodní památce.

Vodácká sezona vyvrcholí
24. září mezinárodní akcí
»Uzamykaní meandrů Odry«,
jejíž součástí bude slavnostní
otevření nástupních míst pro
vodáky. 

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

Ani v letošním roce nepřijdou vodáci a obdivovatelé krás
meandrů řeky Odry zkrátka. Počínaje 2. červencem pro ně
bude každou sobotu a neděli otevřena půjčovna lodí, pádel 
a vest ve Starém Bohumíně.

Další informace k vodácké
stezce získáte na  www.mesto-
bohumin.cz v sekci Volný čas.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, 
organizační odbor

Ilustrační foto: Lucie Balcarová

Oslavy v Kopytově
V sobotu 30. července

od 13 hodin proběhnou 
v režii místních dobrovol-
ných hasičů oslavy 531 let
osady Kopytov. Po mši bu-
de následovat slavnostní
otevření náměstí sv. Floriá-
na, sokolnická show, ukáz-
ka mladých hasičů, pro-
jíž�ky na koních nebo ba-
rokní koncert. V 17 hodin
začne letní slavnost a osla-
vy vyvrcholí ve 22 hodin
ohňostrojem. (red)



Omšelé asfaltové hřiště se během prázdnin promění v moderní
sportovně-relaxační areál. Práce začaly demontáží starého 
oplocení a kovových prvků. Foto: Pavel Čempěl

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

Roky ho nikdo nepostrádal. Teď ale dozrá-
la nová generace a znovu se o něm začíná
mluvit. O čem? O skateparku, který už jednou
ve městě fungoval. O jeho »reinkarnaci« usilu-
je skupinka nadšenců a nyní oslovila i radnici.

Skatepark existoval na konci
90. let na ploše mezi Hobbypar-
kem a BM servisem. Umíráček
mu začal zvonit se zahájením stavby aquacentra.
Plocha sloužila jako parkoviště a po dokončení
bazénu už se tam U-rampa a další překážky ne-
vrátily. »Provoz stál ročně 150 tisíc a návštěvnost by-
la minimální,« říká místostarosta Igor Bruzl. Bo-
spor tehdy oslovil 23 organizací, jestli by skate-
park nechtěly provozovat. Odezva byla nulová.

Co s prvky ze zrušeného sportoviště? Dát je
do šrotu? Zájem naštěstí projevila parta nadšenců
z Karviné. Některé překážky si koupili, jiné pro-
najali. Založili si občanské sdružení a o svůj »plá-
cek« se starají dodnes. »Je to návod, jak by to mohlo

fungovat i v Bohumíně. Ideální by bylo, kdyby se zá-
jemci sdružili a měli areál ve své správě,« míní Bruzl.

Pokud se o stavbě tohoto druhu sportoviště
začne v Bohumíně reálně uvažovat, je třeba vy-
řešit tři základní otázky. Vybrat vhodné místo,

najít peníze a zajistit, kdo ho
bude provozovat. Neméně dů-
ležité je také zvolit charakter
skateparku a tomu přizpůsobit

překážky - pro brusle, kola nebo skateboardy.
Jeden skatepark už ale co nevidět v nejbližším

okolí bude. Zbrusu nový areál se otevírá v čer-
venci hned za hranicemi, u nádraží v Chałup-
kách. »Je třeba zvážit, abychom nedělali něco dupli-
citně, nebo abychom minimálně nestavěli stejné pře-
kážky,« upozorňuje místostarosta. Polský areál
bude slabé dva kilometry od Bohumína a může
oslovit i naše vyznavače této kratochvíle. Ošidné
ale je, že při tomto sportování není nouze o úra-
zy a v Polsku by mohl vyvstat problém se zdra-
votním pojištěním. Pavel ČEMPĚL

ú v a h y

V Chałupkách roste skatepark, bude i u nás?

»Dominantou dvora bude hřiš-
tě s umělým povrchem o rozmě-
rech 31 krát 15 metrů,« uvedl
Jiří Drlík z odboru školství,
kultury a sportu. Znalci spor-
tovních regulí te� zřejmě zbyst-
řili pozornost. Jistě, nejsou to
standardní rozměry, ale posta-
vit větší hřiště zkrátka prosto-
ry nedovolují. Školáci ale ne-
jsou takoví puntičkáři a nějaký
ten decimetr jim
chybět určitě nebu-
de. Malou kopanou,
nohejbal nebo tenis
si na hřišti užijí stej-
ně. Navíc se dočkají 
i zázemí pro fanoušky
v podobě dvoustupňo-
vé betonové tribuny.

Kromě centrálního
sportoviště se děti mo-
hou těšit na pingpongo-
vé stoly, streetbasketba-
lový koš a záviděníhod-
nou perličku - lezeckou
stěnu. V zahradní části 
areálu najde své místo 
i stále populárnější výuko-
vé »hnízdo«. Když bude
přát počasí, školáci popad-
nou učebnice a vymění zá-
zemí své třídy za altán v pří-

rodě. Další posezení
vyroste hned vedle.
Tady už ale děti nebu-
dou muset přemýšlet

nad vzorečky a rovnicemi,

Školní plácek se změní k nepoznání
Další školní dvůr se začal oblékat do moderního hávu. Dočkají se jej děti ze 

Základní školy ve Skřečoni. Už po prázdninách se mohou těšit na nové hřiště,
zázemí pro výuku pod širým nebem a třeba i na takové »vychytávky« jako je 
lezecká stěna. Přestavba stávajícího sportoviště, které už bylo za zenitem 
své životnosti, přijde na 4,7 milionu.

maximálně zaloví v paměti
slova nějaké trempské písně.
Posezení u táboráku totiž na-
bídne ohniště s kruhovou pali-
sádou. (tch)

Výběrová řízení
■ Tajemnice Městského

úřadu v Bohumíně vyhla-
šuje výběrové řízení na
pracovní místo na odboru
školství, kultury a sportu.
Termín dodání přihlášek
je do 20. července. Bližší
informace na stránkách
www.mesto-bohumin.cz,
nebo ve vývěskách. (red)

■ K3 Bohumín vyhlašu-
je výběrové řízení na mís-
to knihovník/ce s předpo-
kládaným nástupem do za-
městnání k 1. září. Struk-
turovaný životopis a moti-
vační dopis zašlete do 8.
července na adresu karel.
balcar@k3bohumin.cz.
Podrobnosti na stránkách
www.k3bohumin.cz. (red)
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I Byt 1+1, v ulici Okružní
381, číslo bytu 3, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,87 m2, cel-
ková plocha bytu 59,87 m2.
Prohlídka 8.7. v 9.30 - 9.45
hodin. Licitace se koná 11.7. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Komen-
ského 1152, číslo bytu 9,

kategorie I., 4. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 78,05
m2, celková plocha bytu 80,50
m2. Prohlídka 13.7. v 16.30 -
16.45 hodin a 14.7. v od 10 -
10.15 hodin. Licitace se koná
18.7. v 16 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1087, číslo bytu 108, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 49,99 m2,
celková plocha bytu 53,53 m2.

Prohlídka 12.7. v 8 - 8.15 ho-
din a 13.7. v od 15.45 - 16 ho-
din. Licitace se koná 18.7. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 148, číslo bytu 1, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 54,24 m2,
celková plocha bytu 57,47 m2.
Prohlídka 12.7. v 8.30 - 8.45
hodin a 13.7. v od 16.15 - 16.30
hodin. Licitace se koná 18.7. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nerudova
973, číslo bytu 6, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 40,48 m2, cel-
ková plocha bytu 42,38 m2.
Prohlídka 12.7. v 9 - 9.15 ho-
din a 13.7. v od 16.45 - 17 ho-
din. Licitace se koná 18.7. 
v 16.45 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací cena
je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se mohou
zúčastnit také občané EU, kteří posledních pět let trvale žijí
na celém území ČR, nebo zde minimálně poslední rok pracují.
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz,
sekce Radnice, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci
tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
I Byt 0+1, v ulici Alešova

1070, číslo bytu 13, katego-
rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,59 m2,
celková plocha bytu 30,72 m2.
Prohlídka 18.7. v 16.30 - 16.45
hodin a 19.7. v od 8.30 - 8.45
hodin. Licitace se koná 20.7. 
v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Kostelní
312, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 64,93 m2, cel-
ková plocha bytu 69,28 m2.
Prohlídka 18.7. v 16 - 16.15 ho-
din a 19.7. v 9 - 9.15 hodin.
Opakovaná licitace se koná
20.7. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Osvobodi-
telů 1019, číslo bytu 34, ka-

tegorie I., 9. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 64,40 m2,
celková plocha bytu 66,05 m2.
Prohlídka 18.7. v 16.15 - 16.30
hodin a 19.7. v od 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 20.7. 
v 16.30 hodin.

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

rie I., 4. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 50,65 m2,

k r á t c e

celková plocha bytu 51,99 m2.
Prohlídka 13.7. v 15.15 - 15.30
hodin a 15.7. v 9 - 9.15 hodin.
Opakovaná licitace se koná
20.7. v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 1053, číslo bytu 60, ka-

tegorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 43,74 m2,
celková plocha bytu 45,08 m2.
Prohlídka 20.7. v 16.45 - 17
hodin a 21.7. v 9.30 - 9.45 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 25.7. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čáslavská
304, číslo bytu 3, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,40 m2, cel-
ková plocha bytu 61,10 m2.
Prohlídka 27.7. v 16.30 - 16.45
hodin a 28.7. v od 8 - 8.15 ho-
din. Licitace se koná 1.8. v 16
hodin.

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

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Trestné činy řeší policie, prokuratury 
a soudy. Přestupky jsou ale plně v kompeten-
ci města. Zabývá se jimi přestupková komise
a právní a živnostenský odbor . Ten bohu-
mínský loni v rámci přestupkového řízení 
uložil 610 pokut za více než dva miliony korun. 

V průběhu roku 2010 bylo oznámeno 1131
přestupků, což je o 440 méně než v roce 2009.
Hlavním důvodem je podstat-
ný pokles dopravních přestup-
ků, nejčastěji parkování bez ko-
touče na označeném parkovišti. Bylo jich o 412
méně než v roce předešlém. Protože se tento
prohřešek řeší většinou na místě, ubyl i počet 
uložených blokových pokut ze 467 v roce 2009
na loňských 233.

I přes zmíněný pokles přestupky v dopravě
převažovaly. V roce 2010 jich bylo 497 - 116 chy-
bějící parkovací kotouč, 107 řízení v opilosti 
a dále stání v zákazu, mimo parkoviště v obytné
zóně, nebo na vyhrazeném místě pro invalidy.
Samostatnou kapitolou jsou přestupky, které
skončily nehodou. Jednou z hlavních  příčin by-
lo nedání přednosti v jízdě, nedodržení bezpeč-
né vzdálenosti, nesprávné předjíždění a odbočo-
vání, nepřiměřená rychlost a opět alkohol. Dále
hlídky přistihly 47 řidičů bez povinného ručení.

Ostatních přestupků bylo loni 634. Nejvíce,
228, proti občanskému soužití. Pod ně spadají
slovní nebo drobné fyzické útoky, i fenomén 
posledních let - obtěžování SMSkami.                     

Přestupků proti majetku bylo loni 152. Nej-
častěji šlo o drobné krádeže v obchodech a krá-
deže mobilů. V těchto případech hřeší hlavně
mladiství. Poměrně četné jsou také krádeže ko-
vového šrotu na železnici.

Právní a živnostenský odbor
loni projednával také 54 pře-
stupků proti veřejnému pořád-

ku (rušení nočního klidu, nepřístojné chováním
v opilosti) a 13 provinění proti pořádku ve stát-
ní správě a samosprávě (venčení psů bez vodít-
ka a náhubku, založení černých skládek, požívá-
ní alkoholu na veřejnosti).

Právní a živnostenský odbor loni řešil rovněž
15 případů podávání alkoholu mladistvým a 2
případy přechovávání menšího množství drog.

Poslední kapitolou jsou přestupky, které se
projednávají podle zvláštních právních předpi-
sů. Těch bylo 151 a řadí se mezi ně ztráta nebo
poškození občanského průkazu nebo porušení
zákazu kouření ve vestibulu vlakového nádraží.    

Miroslav KENDIURA,
právní a živnostenský odbor 

b i l a n c e

Přestupků ubylo, ty dopravní stále převažují
Atleti v první desítce

Soutěže jednotlivců v atletice
vyvrcholily Mistrovstvím Čes-
ké republiky (MČR). Do něj se
z AK Bohumín kvalifikovali tři
atleti, kteří předtím získali
bronz za 3. místa na Mistrov-
ství Moravy a Slezska. Všichni
se na MČR prosadili do první
desítky. Dorostenec Martin
Perutka skončil v běhu na 110
m překážek na 9. místě, junioři
Michal Perutka se v běhu na
3000 m překážek umístil na 8.
místě a Michal Heczko v dese-
tiboji také na 8. místě. Jmeno-
vaní se připravují pod vedením
trenéra Martina Kysely. (zves)

Dětské tábory
Letní tábory DDM Fontána

proběhnou v termínech: I.
Turnus na téma »Robin Hood«
od 4. do 17.7., II. Turnus na té-
ma »Hvězdná brána« od 17. do
28.7., Příměstský tábor s kera-
mikou výhradně pro dívky od
25. do 29.7. (red)
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V hlavní roli nehod: hazard a alkohol

Volejte městskou policii ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

■ Většího množství střepů 
z rozbitých oken se 3. června
zbavovali dva muži v Lidické
ulici. Hříšníky spatřila při je-
jich počínání hlídka. Černou
skládku museli uklidit a zapla-
tit pokutu. 

■ Večer 6. června se vypravil
krást muž z Bohumína se dvě-
ma nezletilými hochy. Trojice
měla spadeno na plechy ze
stavby zateplení domu v ulici
Svatopluka Čecha. Naštěstí
neušli pozornosti svědků, kte-
ří přivolali strážníky. Dospělé-
ho pachatele čekal postih za
přestupek, na nezletilé si po-
svítí sociální odbor.

■ Od 7. do 16. června stráž-
níci zadrželi tři hledané muže.
První z nich, který se delší do-
bu vyhýbal nástupu trestu, se

zmizet s pytlem potravin a DVD,
které v prodejně odcizili.

■ Založení dvou černých
skládek řešila rovněž 22. červ-
na hlídka v Rychvaldě. Mezi
vyhozenými odpadky byly i pí-
semnosti se jmény dvou pode-
zřelých mužů z Ostravy. Te�
budou mít co vysvětlovat.

Muž vyskočil a pokusil se 
o útěk po svých. Ani ten mu
ale nevyšel. Po jeho dopadení
se ukázalo, že šofér z Orlové
nikdy nevlastnil řidičské opráv-
nění. Strážníci jej předali kole-
gům z republikové policie.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

zatčení aktivně bránil. Ve Slez-
ské ulici se pokusil o útěk do
polí. Hlídka ho ale dopadla 
a nepodmíněně odsouzený
muž putoval za mříže.

■ V noci 22. června strážníci
zadrželi dva poberty z Orlové 
u supermarketu Billa. Snažili se

■ U sousedů v Rychvaldě se

odehrál i poslední případ. Au-

tohlídka chtěla prověřit pode-

zřelé stojící vozidlo v Orlovské

ulici. Jeho řidič však najednou

šlápl na plyn a snažil se stráž-

níkům ujet. Vůz ho ale po ně-

kolika stech metrech zradil.

k r á t c e

Šoféři opět prováděli kr-
kolomné kousky. Žalostné
je, že bourali na místech,
která jsou karamboly po-
věstná a každý soudný řidič
si na ně dává pozor. Napří-
klad muž (42) za volantem
scanie 10. června rozšířil už
tak početnou řadu hazardérů,
kteří se za každou cenu snaži-
li vměstnat kamion do »myší
díry« v Drátovenské ulici.

»Řidič při podjíždění železnič-
ního mostu nerespektoval do-
pravní značku omezují vjezd vo-
zům vyšším než 3,6 metru,« kon-
statovala lakonicky policistka
Zlatuše Viačková. Vůz zavadil
o ocelovou traverzu, která 
»ohoblovala« střechu návěsu.
Na voze vznikla škoda za tři
sta tisíc a navíc hrozilo, že ná-
raz poškodil železniční tra�.
Proto byl provoz v daném úse-
ku zastaven a čekalo se na
kontrolu. Kolejiště a mostní
konstrukce nakonec přestály
kolizi bez úhony.

Na vrub mladé řidičky (23)
padá pro změnu kuriózní ka-
rambol na »železárenském«
mostě. Časně ráno 18. června
nezvládla výjezd z rondelu, do-
stala smyk a prorazila zábradlí.
Bezmocně už mohla jen sledo-
vat, jak se honda poroučí 
z mostu dolů. Slečně, která tak

spěchala, aby odvezla kamará-
dy z diskotéky, přitížilo, že si
sama večer před nehodou ne-
odřekla sklenku alkoholu. Při
dechové zkoušce jí policie na-

měřila 0,49 promile. Ři-
dička
napá-
chala
škodu
za pade-
sát tisíc
a čeká ji
postih.

▲ V nestandardní poloze 
»zaparkovala« vůz podnapilá
řidička. U přespolního,
místních záludností neznalé-
ho řidiče by se dala nehoda 
v »myší díře« pochopit. Havá-
rie šoféra bohumínské firmy je
ale na pováženou.

Foto: Jaroslav Korbel

▲
 

Přibyly »popelnice«
na kompost

Město zakoupilo 50 nových
nádob na zelený odpad, který
letos BM servis v rámci nové
služby odváží na kompostár-
nu. Dosud si svoz, který probí-
há jednou za 14 dnů, sjednalo
40 lidí. Za všech šestnáct svo-
zů od dubna do listopadu za-
platí 707 korun. Službu si ale
mohou lidé objednat i během
sezony a uhradí tak jen část 
z celkové sumy. Město už evi-
duje třicet nových zájemců 
a další se mohou hlásit na čís-
lech 596 092 400 (BM servis) 
nebo 596 092 154 (městský 
úřad). Do nádob je možné 
ukládat veškeré rostlinné zbyt-
ky, trávu, listí nebo spadané 
ovoce.  (red)

Pavel
ČEMPĚL

Maják městské policie



Opravená zastávka ve Slezské ulici nabídne cestujícím kulturnější zázemí.
Součástí úprav byla i instalace nových laviček. Foto: Pavel Čempěl
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Některé opravy domů není třeba hlásit

Střední škola Bohumín
má statut Místního cent-
ra celoživotního vzdělá-
vání. Kromě vzdělávání
žáků v běžných oborech

se rovněž věnuje vzdělávání dospělých.
V této oblasti může nabídnout rekvali-
fikační kurzy, zejména ve strojních 
a elektro oborech, ale také ve službách.

Vzhledem k novému celostátnímu
systému vzdělávání dospělých se i naše
škola přizpůsobuje novým trendům. Prv-
ním úspěchem je získání osvědčení o au-
torizované osobě v oboru kuchař - číšník.
Co to v praxi znamená? Zájemci, kteří ma-

jí v oboru alespoň nějakou praxi a základ-
ní odborné znalosti, mohou získat výuční
list absolvováním dílčích kvalifikací a ná-
sledným vykonáním závěrečných zkoušek.

Pro získání výučního listu je potřeba ab-
solvovat zkoušky z přípravy teplých pokr-
mů, studené kuchyně a minutek. Každá
zkouška zahrnuje ověření znalostí a prak-
tickou část. Jednotlivé  zkoušky jsou zpo-
platněny, výše poplatku závisí na počtu 
uchazečů ve skupině. 

V čem je tato nová možnost výhodná?
Na prvním místě je to časová nenáročnost
přípravy, protože uchazeč již určité odbor-
né znalosti a dovednosti ze své praxe má.
Další výhodou je, že není třeba absolvovat

žádné všeobecné vzdělávací předměty. Za
pozitivum lze označit také skutečnost, že
je možné získat pouze ty dílčí kvalifikace,
které uchazeč uplatní ve své profesi. Kaž-
dý se může sám rozhodnout, kdy a kolik
dílčích kvalifikací získá, kolik času bude
na vzdělávání věnovat a zda vykoná i závě-
rečnou zkoušku a získá výuční list. 

Pokud vás tato nová možnost v oblasti
vzdělávání dospělých oslovila a jste za-
městnavatelé, zaměstnanci či nezaměst-
naní, další podrobné informace získáte na
telefonních číslech 731 134 092 nebo 
596 097 949.

Zuzana SERBOUSKOVÁ,
ředitelka SŠ Bohumín

Střední škola Bohumín nabízí celoživotní vzdělávání

Stavební zákon pamatuje mimo jiné i na údržbu stavby. 
Rozumějí se tím práce, které mají zamezit znehodnocení stav-
by a co nejvíce prodloužit její životnost. 

Mezi udržovací práce, které
nevyžadují stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřa-
du patří:
● Oprava venkovních 

i vnitřních omítek, obkladů
stěn, podlah a dlažeb. 
Výměna a opravy střešní
krytiny, opravy komínů,
vnitřních instalací, výměna
a opravy oplechování střech
a okapů, opravy nebo 

výměna oken a dveří, 
oprava oplocení.

● Výměna částí konstrukcí
stavby, které nemají vliv na
statiku. Například vybourá-
ní nenosné příčky.

● Opravy ústředního 
vytápění, větrání, 
klimatizace a výtahů.

● Výměna zařizovacích 
předmětů (kuchyňská 

linka, vana) a jiného 
běžného vybavení stavby.

Ostatní udržovací práce je
podle zákona nutno projednat
se stavebním úřadem.

Údržba sousední
stavby

Jak postupovat, pokud exis-
tují spory mezi sousedy ohled-
ně neprovádění řádné údržby
stavby? Když například neo-
pravený okapový svod podmá-
čí stěnu sousedního domu,
měl by poškozený vyzvat vlast-

níka domu písemně k opravě
(doporučeným dopisem s do-
dejkou). Výzva by měla být za-
slána všem vlastníkům domu 
a v této výzvě je třeba stanovit
i přiměřenou lhůtu ke sjedná-
ní nápravy. V případě, že ten-
to postup nepovede k nápra-
vě, měl by následovat podnět
stavebnímu úřadu, aby vlast-
níkovi provedení nezbytných
úprav nařídil. Náklady udržo-
vacích prací nese vlastník
stavby. 

Radim STOŠEK, 
stavební odbor

Cestující, kteří se přepravují ze Starého
Bohumína do centra, zejména návštěvníci
nemocnice, se při čekání na spoj dočkají
kulturnějšího prostředí. Autobuso-
vá zastávka ve Slez-
ské ulici, která už 
letos dostala novou
střechu, se nyní doč-
kala nového nátěru,
výměny zadního ople-
chování a laviček. Na
stole byla i varianta
kompletní rekonstruk-
ce. Přístřešek je ale po-
měrně veliký, svými
rozměry odpovídá troji-
ci standardních zastá-
vek, a přestavba by byla
příliš nákladná. Prove-
dená obnova zastávky je
tak optimálním řešením
při vyváženém poměru
nákladů a funkčnosti. (red)

Zastávka autobusů u nemocnice prokoukla



rá prověří, zda doklady nejsou fa-
lešné či pozměněné,« uvedla
mluvčí moravskoslezské poli-
cie Soňa Štětínská.

Mobilní rentgen používá
Celní správa už sedmým ro-

Titulek nepřehání. Poli-
cisté s celníky si 14. července
ve Starém Bohumíně »posví-
tili« na šoféry a velkým po-
mocníkem jim přitom byl
mobilní velkokapacitní rent-
gen. Je jediný v republice 
a elegantně odhalí kontra-
band, aniž by celníci museli
vozy odplombovat nebo 
se ručně nákladem
prohrabávat.

Dvacet policistů 
a celníků strategicky
obsadilo příjezdové
cesty k oběma hranič-
ním mostům. Na místě
vyrostla čtyři stanoviště
a důkladnější prověrku
řidiči už dlouho nezažili.
Na stanovištích u staré-
ho i nového mostu je če-
kala běžná silniční kon-
trola. Zjiš�oval se technic-
ký stav vozidel, převážený
náklad a došlo i na foukání
do »balonku«. Řidiče ka-
mionů a dodávek pak poli-
cisté nasměrovali na vedlej-
ší silnici, kde přišla ke slovu
nejmodernější technika. Vo-
zidla si vzal do parády velko-
kapacitní rentgen. »Dokáže
odhalit drogy, zbraně, tabákové
výrobky, ale i osoby,« vysvětlila
mluvčí Celního ředitelství Os-
trava Pavla Zdobnická.

Poslední
kontrola se týkala samotných
řidičů, respektive jejich dokla-
dů. Cizinecká policie je »pro-
klepla« v Schengenbuse. »Je
vybaven speciální technikou, kte-
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Posvítili si na řidiče... rentgenem

Kvůli možnému »rentgenování« ukrytých lidí má záření v mobilním
přístroji jen takovou intenzitu, aby nebylo zdraví škodlivé. Toto zařízení 
už v minulosti odhalilo ukryté asijské běžence - foto: Celní ředitelství Ostrava. ▼

Pavla Zdobnická z Celního ředitelství Ostrava prezentuje »rentgeno-
vé snímky«. ▼ Jedno ze stanoviš	 u starého hraničního mostu. Policisté
s celníky tu prováděli běžnou silniční kontrolu. Foto: Pavel Čempěl

kem. Za tu dobu odhalil desít-
ky případů pašování nekolko-
vaných cigaret nebo alkoholu.
Byly ukryty v důmyslných
skrýších, které by lidskému
oku unikly. Díky rentgenu se
podařilo najít i nelegální bě-
žence. 

Tentokrát žádného pašeráka
zboží nebo osob zevrubná kon-
trola neodhalila. Postihy ale
přece jen padly. Jeden řidič
musel zaplatit kauci ve výši
dvaceti tisíc za jízdu bez euro-
licence. Další dva čekala šesti-
tisícová pokuta za přetížená
vozidla.

Pavel ČEMPĚL

▲
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Škola v přírodě aneb příroda ve škole

s t a l o  s e

Ocenění se 14. června dočkali nejlepší žáci 9. tříd základ-
ních škol a nejúspěšnější absolventi Střední školy Bohumín. Ve velké zasedací místnosti radnice je
přijalo vedení města a předsedové komisí pro občanské záležitosti a pro výchovu a vzdělávání. Žáky 
a studenty ocenil i starosta Petr Vícha (na snímku Lucie Balcarové). Školy na ceremoniál nominovaly
sedmnáct žáků a pět maturantů. Ze setkání si odnesli knihu a drobné dárky. O kulturní program se
postaral Sluníčkový pěvecký sbor Masarykovy školy. (red)

Uznání za školní výsledky

Den prevence 
aneb stop drogám

31. května se na Gymnáziu
Františka Živného uskuteč-
nil den prevence. Studenti se
účastnili dvou přednášek na
téma drogy, sex a AIDS.

První povídání se týkalo
převážně návykových látek.
Přednášející dorazili až z Pra-
hy a v rámci besedy vystoupil 
i Ivan Hlas. Druhá přednáška
byla obdobně zaměřená. Měla
název »O nemoci AIDS, sexu,
lásce a věrnosti« a byla velice
poutavá. V rámci projektu 
»S úctou k životu« organizace
Abatop vystoupil Tomáš Ře-
hák. Zajímavým způsobem po-
dával celou problematiku. 
V multimediální místnosti se 
i u takto choulostivého tématu
ozývaly výbuchy smíchu, které
se střídaly se smutkem z utrpe-
ní mnoha převážně mladých
lidí, trpících různými nemoce-
mi a hlavně nemocí AIDS.

Zatímco se naši starší spolu-
žáci potili u státních maturit-
ních písemných zkoušek, my
jsme se vzdělávali touto formou.
Všem účinkujícím moc děkuje-
me za program, byl úžasný.

Věra PASTUCHOVÁ, septima

Zloději vyřadili 
»letňák« z provozu 

Neznámý zloděj zmařil na
konci června promítání v let-
ním kině. Pronikl do projekční
kabiny, odkud odcizil techniku.
Bez ní nemůže kino promítat.
Městská agentura K3, která 
areál v parku Petra Bezruče
provozuje, okamžitě zvýšila bez-
pečností opatření. Pachatel způ-
sobil škodu za 50 tisíc. »Do pro-
jekční kabiny pronikl přes okenici
a okno. Prohledal všechny skříně
a šuplíky. Odnesl si celou zvuko-
vou aparaturu, bez které se nedá
promítat. Zloděj či zloději se ne-
zdržovali vypojováním přístrojů,
jednoduše přeřezávali kabely,«
neskrýval rozrušení promítač
Erich Maciažek. Krádež audio-
systému vyřadila letní kino na
dva týdny z provozu a promítá-
ní se přesunulo do kamenného
biografu. Pracovníci mezitím
vybavili letní areál novou tech-
nikou a nechali okna zabezpe-
čit mřížemi. (red)

Od 13. do 15. června jsme se my, třeťáci 
z gymplu, kteří chodíme do biologického se-
mináře, zúčastnili terénního cvičení. Pro-
gram pro nás připravilo středisko volného
času ze Vsetína ALCEDO. 

Mikrobusem jsme vyrazili na chatu Nivka na
Vsetínsku, kde nás čekala Kamila Křupalová 
a její přednáška o savcích. Dovezla si i živé rekvizi-
ty - kunu, lišku,
mývala a nosála.
Po přednášce se 
s námi vypravila
hledat pobyto-
vé znaky zvířat.
Všichni kráčeli po
lese a téměř niče-
ho si nevšimli.
Stop zvířat, vy-
klovaných stro-
mů, skořápek va-
jíček. Lektorka
nás na všechno
upozornila a nau-
čila nás, co hledat
a jak. Tím si 
u všech získala re-
spekt, i u Jany Pa-
stuchové, která
náš seminář vede
a tento projekt
nám zařídila. Ka-
mila provozuje
Stanici pro hendi-

kepované živočichy v Hoš�álkové u Vsetína, kde se
starají také o zraněné dravce. Ty nám přivezla od-
poledne a kdo chtěl, mohl si zahrát na sokolníka.
Večer nás čekala ještě přednáška, která nás měla
připravit na další den. Vedl ji ředitel ALCEDA
Pavel Bartoň a týkala se základů fotografování.

Druhý den ráno jsme s fotoaparáty, lupami 
a botanickými klíči vyrazili na »lov« rostlin. Jen
pár metrů od chaty byl výběr tak bohatý, že ani

nebylo třeba jít
dál.  Po obědě
přijel Vítek Jelí-
nek se svými
chovanci - zá-
stupci plazů. Ne-
jodvážnější si ne-
chali lézt kolem
krku leguána ze-
leného či užovku
červenou. Večer
před odjezdem
jsme si u táborá-
ku zazpívali, po-
povídali a všichni
byli z projektu
nadšeni. Do bu-
doucna doufám,
že se projekty to-
hoto typu ujmou,
třeba i v dalších
předmětech.

Kateřina
HRADILOVÁ,

studentka 
Kamila Křupalová ze Záchranná stanice Českého svazu ochránců
přírody představila své svěřence. Foto: Kateřina Hradilová



K dnešnímu dni už  jsou
na stavbě hotovy veškeré stropy, 

hrubé vyzdívky a příčky. Téměř dokončena je 
také střecha a dřevěné repliky oken. Do mírné-
ho skluzu se ale dostala výstavba dvorní části,
kterou bude tvořit betonový skelet a speciální
skleněné »zdi«. Právě na jejich dodání zatím
stavebníci marně čekají.

Zajímavostí je, že po dokončení bude moderní
přístavba viditelná pouze z určitého úhlu. Trvali
na tom památkáři, kteří na rekonstrukci dohlí-
žejí. Při pohledu z ulice tak bude mít náhodný
kolemjdoucí pocit, že se dívá na ryze historickou
budovu. 

Pavel ČEMPĚL

odiv. Restauruje se štuková výzdoba fasády, kle-
nuté cihlové stropy nebo dřevěné trámy. Ty byly
z velké části napadeny dřevomorkou, a tak se
hledaly stejně staré repliky. »Historické trámy
jsme museli zrentgenovat, zbavit hřebíků a přebrou-
sit. Byla to dřina, ale výsledek stojí za to,« pozna-
menal Marek Noga. 
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Modernu spatří jen zasvěcení

Jednou nohou ve století devatenáctém,
druhou v jednadvacátém. Nehovoříme o ča-
sové anomálii, ale unikátní přestavbě domi-
nanty Slezské ulice. Starobohumínský patri-
ot Marek Noga se odmítal smířit s tím, že by
k demolici téměř odsouzená Myslivna zmize-
la z mapy města. Zchátralý objekt odkoupil 
a pustil se do odvážné rekonstrukce. Věrně
zrestaurované historické prv-
ky se v ní snoubí s modernou.

V roky neudržovaném hotelu
Scholtz alias Myslivně se mnoho
původních prvků nedochovalo.
Ale i to málo se snaží soukromý
investor zachránit a vystavit na 

▲ Unikátní prvek budoucích administrativních 

prostor - vyvýšená oválná kancelář. Marek Noga 

si plní svůj sen, na stavbě tráví denně i osmnáct hodin.

V přízemí Myslivny budou po rekonstrukci nebytové prostory, v prvním patře kanceláře a v podkroví byt 
a jedna kancelář. Foto: Pavel Čempěl

▲

Bankovní fantom
je za mřížemi

Banditu, který loni v září
přepadl také bohumínskou
pobočku Komerční banky,
zatkla kriminálka. Z lupiče se
vyklubal dosud netrestaný
starší muž (56) z Karvinska.
Na dráhu zločinu ho přived-
la tíživá finanční situace. 

Poprvé se vypravil loupit loni
v srpnu. Z karvinské pobočky
České spořitelny si odnesl šest-
advacet tisíc. O měsíc později
už úřadoval v Bohumíně. Stej-
ně jako v předchozím případě
podstrčil pracovnici u přepážky
výhrůžný lístek. »Stálo na něm,
že má v igelitce výbušninu a zbraň.
Ve skutečnosti měl v tašce jen atra-
pu nástražného výbušného systé-
mu,« uvedla policistka Zlatuše
Viačková. V Bohumíně muž 
uloupil třiapadesát tisíc. Se stej-
nou taktikou vyrukoval také 
v prosinci v Havířově, ale pra-
covnice nedokázala lístek pře-
číst a lupič odešel s nepořízenou.

Policie během vyšetřování
prověřila videozáznamy z bank
a vyslechla desítky svědků.
Získané informace ji nyní při-
vedly k podezřelému, který se
ani nesnažil zapírat. »Ke všem
přepadením se doznal a uvedl, že
ho k nim dohnala špatná životní
situace,« dodala Viačková. Muž
skončil ve vazbě a hrozí mu až
desetiletý trest. (tch)

Záběr z bohumínské Komerční
banky, kde muž loupil 24. září
2010. Foto: Policie ČR

Poděkování za péči
Děkujeme personálu 

ošetřovatelského oddělení
II. Bohumínské městské
nemocnice pod vedením
primáře Václava Sosny 
a vedoucí lékařce Heleně
Klimšové za jejich lidský
přístup a profesionalitu, 
s níž pečují o nás pacienty.

Věra SEBEROVÁ 
a spolupacientky z pokoje č. 6



Fotbalový Baník, Slo-
vácko nebo polské
Katowice si to počát-
kem června rozdaly
na hřišti za parkem.
Na trávníku sice ne-
předváděli parádič-
ky hráči slavných
jmen, ale jednou
možná... V Bohu-
míně se totiž usku-
tečnil druhý ročník
žákovského turnaje
»100% Chachar Cup«
pod záštitou Václava
Svěrkoše.

Na zelený pažit
vyběhli hráči osmi
týmů, většinou pří-
pravky slavných klubů.
»Pro naše kluky to byl zážitek za-
hrát si s Baníkem nebo Katowice-
mi,« komentoval turnaj místo-
starosta Igor Bruzl. Pozname-
nal, že v prestižních klubech,
například ve Slovácku, se s dět-
mi pracuje na špičkové úrovni
už od čtyř let. Žáčci bohumín-
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Následovníci bratří Montgolfierů 

Slavné kluby na bohumínském pažitu

ných balonů od nejmenšího dvoumístného
modelu o objemu 2 200 m3 až po »vzdušné-
ho obra«, do jehož koše se pohodlně vejde
až šestnáct pasažérů. Má objem 10 000 m3

a je to vůbec největší balon, který v Česku
existuje.

»Standardní dolet balonů je sedm až deset ki-
lometrů při rychlosti maximálně čtyři metry za
sekundu,« uvedl Kovář. Tentokrát však mont-
golfiéry uletěly kilometrů patnáct a postup-
ně přistály po obou stranách Odry. Část 
v Bohumíně, druhá ekipa v Chalupkách. 

Pavel ČEMPĚL

Start na porubské Hlavní třídě, který sle-
dovaly davy přihlížejících, byl jedinou
»pevnou položkou« v itineráři letu. U balo-
nového létání je totiž trasa letu a místo při-
stání vždy velkou neznámou. »Manévrovací
možnosti balonů jsou velmi omezené. Zkrátka
letíme tam, kam fouká vítr. Člověk dopředu ni-
kdy neví, kde přistane, a v tom je právě ta ro-
mantika,« pochvaloval si spoluorganizátor
akce Vítězslav Kovář ze společnosti Zepelin
CZ. Právě jeho montgolfiéry letos vítr zavál
právě nad Bohumín. Kolemjdoucí tak moh-
li na obloze pozorovat devět horkovzduš-

Příznivý vítr nabídl 17. června Bohumí-
ňákům nevšední podívanou. Po nebi pro-
plulo devět horkovzdušných balonů, kte-
ré se v okolí Odry u Starého Bohumína
postupně snesly k zemi. Vzduchoplavci
startovali z Ostravy-Poruby v rámci čtvr-
tého ročníku akce »Balony nad Ostravou«
a k nám je zavál téměř letní vánek.

I po 228 letech brázdí oblohu horkovzdušné balony. Ten první vypustili 5. června roku 1783 bratři
Montgolfierové. ● Místo přistání bylo pro vzduchoplavce jako vždy překvapením. Tentokrát je vítr 
zavál nad Starý Bohumín a Chałupki. Foto: Jiří Blatoň

ského FK se s nimi stěží můžou
měřit, čemuž odpovídaly i vý-
sledky jednotlivých zápasů. 

Nedávno se změnila pravidla
žákovského fotbalu, která do
budoucna skýtají možnost roz-
šíření turnaje. Hřiště mají men-

ší rozměry, za parkem jich bude
možné postavit více a pozvat
třeba dvojnásobný počet týmů.
Rozšíření se nebrání ani patron
akce Václav Svěrkoš. Přišel s myš-
lenkou uspořádat příště turnaj
dvoudenní i s ubytováním. (tch)

Patronem turnaje byl už druhým rokem baníkovský odchovanec, v současnosti
hráč francouzského FC Sochaux Václav Svěrkoš. Foto: Ondřej Veselý 
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Foto: Pavel Čempěl



Křtu prvního z pěti nástupních míst pro vodáky se ujal bohumínský starosta 
s místostarostou. A křtilo se stylově - kýblem a vodou z Olše. Vodáci nové schody
hned otestovali a vydali se po Olši až za soutok s Odrou. Foto: Lucie Balcarová
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Nekřtilo se šampaňským, ale kýblem

Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (78)

V Česku bylo zatím zjištěno sedmnáct
druhů racků. Z tohoto množství u nás
čtyři druhy hnízdí a několik druhů pra-
videlně zimuje, ale většina druhů je zjiš-
ťována pouze sporadicky. Nejhojnějším
hnízdícím i zimujícím druhem je racek
chechtavý.

Tohoto racka znají dobře i obyvatelé
měst, protože tam pravidelně zaletuje sbí-
rat pohozené zbytky potravin. Hnízdí pře-
vážně ve velkých koloniích na rybnících -
bu� na ostrovech, nebo stoličkách rákosu
či dalších vodních rostlin obklopených vo-
dou. Výhodou hromadných hnízdiš� je

společná ochrana proti predátorům. 
Z těchto míst se v hnízdní době nepřetržitě
ve dne i v noci line hlasitý křik. Tito všež-
raví práci si hledají potravu především na
skládkách a polích, ale dokáží i lovit drob-
né rybky nebo trhat na stromech třešně. 

Rackové chechtaví prokazují likvidací
biologického odpadu na městských sklád-
kách užitečnou asanační službu. Na neza-
mrzlém úseku Odry mezi Ostravou a hra-
nicí s Polskem patří k nejpočetnějším pře-
zimujícím ptákům. V Bohumíně se vysky-
tují běžně po celý rok, protože hnízdí na
rybniční soustavě mezi Záblatím, Rychval-
dem a Heřmanicemi. Po ekologicky šetr-
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ném odbahnění Záblatského rybníku opě-
tovně zahnízdili i zde. Jiří ŠUHAJ

Vodáci pokřtili první z pěti
nástupních míst. Ta letos vzni-
kají na břehu Odry a Olše 
v rámci česko-polského přes-
hraničního projektu. Nadšen-
ci nové schody pochopitelně
hned otestovali a vzápětí se vy-
dali po Olši až za soutok s Od-
rou do polského Zabełkowa. 

Křest vodáckých schůdků byl
součástí 21. ročníku česko-polské
letní slavnosti v Dolní Lutyni -
Věřňovicích. »Je to jedna z prv-
ních společných akcí Bohu-
mína a Dolní
Lutyně. Zastu-
pitelé obou obcí
totiž odsouhla-
sili záměr hlubší
spolupráce. Od
roku 2012 bude
Dolní Lutyně spa-
dat pod správní
obvod Bohumína.
Tím se otevírají
možnosti nové spo-
lupráce, třeba také
v oblasti vodáckého
sportu,« uvedl místo-
starosta Lumír Ma-
cura. Spolu se sta-
rostou se ve Věř-
ňovicích ujal slav-
nostního a stylového křtu. Mís-
to šampaňského pokropil nové
schody kýblem a vodou z Olše.

Nástupní místa pro vodáky
vznikají v rámci spolupráce Bo-
humína a Krzyżanowic a pro-
jektu »Řeky rozdělují, řeky spo-
jují - vybudování nástupních

míst pro vodáky na Odře a Ol-
ši«. Na české straně vyrůstají tři
nástupní místa - v Pudlově, Sta-
rém Bohumíně a čerstvě po-
křtěné ve Věřňovicích. Náklady
na ně činí 4,5 milionu, ale Bo-
humín zaplatí jen malou část.
Devadesát procent nákladů 
uhradí fondy Evropské unie 
a dotace státního rozpočtu.
Zbylá dvě místa staví Krzyżano-
wičtí partneři na polské straně.

Každé vodácké stanoviště
bude mít kromě betonových
schůdků do vody také posezení
v podobě dřevěné salaše a in-
formační tabuli. 

Lucie BALCAROVÁ

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



Mode-
lem »Vlaste-

necká válka«
zvítězil v kategorii diora-

mat a jeho M19 tank transporter získal
druhé místo mezi bojovou technikou. Tom
začínal skládat modely americké vojenské
techniky, te� přešel na stranu druhé vítěz-
né mocnosti a věnuje se strojům sovět-
ským. »Dezertovat« nehodlá. »Německo ne-
ní moje parketa,« usmál se mladý modelář.

Letos navštěvuje bohumínský kroužek
osm dětí a vavříny sbírají i další z nich.
Mistrem republiky se ve své kategorii stal

také Tomáš Barteček (11) se svým mode-
lem stíhače tanku. Druhé místo v junio-
rech vybojovala Sabina Ferdianová (15) 
a třetí místo v mladších žácích získal Lu-
káš Fulneček (10).

Modelářství není koníčkem pro každé-
ho, chce to trpělivost a fortel. Slepením
koupeného kitu totiž práce teprve začíná.
Je třeba dát strojům potřebnou patinu, což
je na soutěžích jedním z hlavních hodnoce-
ných kritérií. Kanony musí být začouzené,
na kola se nanáší »bláto« a na skelet »šrá-
my« z bojiště. Výroba jedné miniatury tak
zabere i čtvrt roku. Pavel ČEMPĚL

Tom Škuta zdědil vztah k modelářství po otci.
Modely nejsou větší než krabička zápalek, ale
propracované jsou do nejmenšího detailu.

Vedoucí kroužku Petr Keisler se letos věnuje osmi nada-
ným dětem. V dřívějších silných ročnících byl mladých
modelářů i dvojnásobek. Foto: Pavel Čempěl
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Modeláři sbírají republikové vavříny

Miniaturní svět jako na dlani.
Plastikoví modeláři Domu dětí

a mládeže nedají bez pinzety ani ránu 
a pod jejich rukama vznikají věrné rep-
liky vojenské techniky. Jen jsou sedm-
desátkrát menší než originály. Zručnost
bohumínských modelářů získává vě-
hlas. Na červnovém mistrovství České
republiky žáků a juniorů získali dva
mistrovské tituly a další medaile.

»Zajímají mě modely z 2. světové války v mě-
řítku 1:72,« svěřil se Tom Škuta (13), který
si z Hodonína přivezl dvě cenné trofeje.

Znalec bohumínské historie Jan F.
Teister složil další střípek pamětí
města. Podařilo se mu vypátrat nikde
neuváděné datum úmrtí Heinricha
Karla Vinzenze Alberta Maria Keila
von Eichenthurn - zakladatele Drá-
tovny. Zároveň našel také místo po-
sledního odpočinku tohoto bohu-
mínského čestného občana. 

Obchodník, podnikatel v železářském
a kovodělném průmyslu se narodil 5.
července 1856 v Opavě a zde také 15.
prosince 1914 zemřel. Tři dny po svém
skonu byl uložen do rodinné hrobky 
Keilů von Eichenthurn na svahu návrší
Dubí, asi pět set metrů od Nového zám-
ku ve Městě Albrechticích. Hrobku
však po II. světové válce stihl neblahý
osud. Byla totiž hanebně vykradena.
»Zlatokopové« odnesli cennosti a lidské
ostatky rozházeli po lese. (red)

Bohumínská historie známá i neznámá

Hrobka Heinricha Karla Vinzenze Alberta Maria Keila von
Eichenthurn ve Městě Albrechticích na Bruntálsku.

Foto: Jan F. Teister

Zkrotili včely
Chci poděkovat Sboru dob-

rovolných hasičů z Vrbice za
likvidaci roje divokých včel 
u vodojemu v Pudlově. Roj se
usadil na místě, kde si často
hrají děti. Vrbičtí hasiči přijeli
bezprostředně po nahlášení na
bohumínskou městskou poli-
cii a provedli jeho odbornou
likvidaci. Měli sice ochranné
obleky, ale odnesli si nejedno
bodnutí. Miroslav ŠTEFEK

Klub seniorů 
až v srpnu

Pravidelná schůzka Klubu
seniorů, která probíhá vždy
první úterý v měsíci, v červen-
ci odpadá. Příští setkání pro-
běhne až 2. srpna ve velké za-
sedací síni radnice. (pra)
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Výkony hodné »pavoučích mužů«

Vzorná péče
Chtěla bych poděkovat pri-

máři chirurgického oddělení
Bohumínské městské nemoc-
nice Tomáši Sobalíkovi, všem
lékařům a sestrám tohoto od-
dělení za jejich vstřícný pří-
stup a vzornou péči v době mé
hospitalizace.

Zdenka KOSINSKÁ

Bluegrassový 
festival

V sobotu 2. července pro-
běhne v areálu westernové
hospůdky U Mirka v Dolní
Lutyni 2. ročník bluegrassové-
ho festivalu Silesian Bluegrass
Festival (SBF). Účast přislíbily
kapely Blue Stones, Goodwill,
Ptačoroko, The Bee Line,
Fragment, Wind. Vstupné je
dobrovolné. (šev)

Voliéry v parku jsou hojně
navštěvovanou »atrakcí«. 
V okolí letos přibudou ještě
nové lavičky.

Foto: Pavel Čempěl

Už je jich devět a mají jed-
notnou vizáž. Areál exotic-
kého ptactva v parku Petra
Bezruče prošel rekonstruk-
cí, při které se demolice do-
čkala šedesát let stará zimo-
vací část. Na uvolněné ploše
vyrostly dvě nové voliéry,
které plynule navazují na se-
dm předchozích.

Rozšíření areálu financovalo
112 tisíci město, stejně jako vý-
stavbu ostatních voliér před
dvěma roky. Tehdy šlo na budo-
vání zázemí pro okrasné ptac-
tvo z obecní pokladny 370 tisíc.

Voliéry, které tvoří nedílnou
součást parku už od 50. let,
jsou momentálně jediné svého
druhu v okrese. O zhruba čty-
řicet exotických ptáků se zde
stará pět chovatelů. Ti si sou-

Exoti se už zabydleli v novém prostředí

časně s letošní přístavbou
vlastními silami a prostředky
zmodernizovali své zázemí -
klubovnu a nové zimovací
prostory. (tch)

V Bohumíně si dali dosta-
veníčko »spidermani«. Neví-
dané kousky předváděli na
mostě přes železnici v Dráto-
venské a na bunkru ve Slez-
ské ulici. Po netypických
překážkách šplhali vyznava-
či builderingu, což je speci-
fická odnož horolezectví.
Nadšenci při ní nezdolávají
přírodní masivy, ale stavby
vytvořené lidskou rukou.

»Je to pro klasické horolezce
zároveň určitá forma tréninku.
Do skal je z Bohumína daleko, 
a tak se přizpůsobujeme podmín-

kám,« svěřil se organizátor ak-
ce Petr Piechowicz. Se svými
kolegy se nejprve vypravil na
železniční pískovcový most,
kde se mohli »rozcvičit«. Buil-
dering dává zabrat především
prstům a na pískovci je přece
jen více možností najít něja-
kou skulinu nebo úchyt. Pra-
vou zkoušku ohněm pak ab-
solvovali lezci na téměř hladké
zdi bunkru, kde se mohli za-
přít jen do malých, provizorně
vysekaných »důlků«.

Dnešní horolezci mají mož-
nost trénovat na umělých le-

zeckých stěnách, ale dříve nic
takového nebylo. Sportovci im-
provizovali a časem se ze šplhá-
ní po stavbách stala samostat-
ná disciplína. »Na lezení je krás-
né, že se dá zdolat prakticky coko-
li,« dodal Piechowicz. Nesmí se
to ale přehánět. Extrémní
kousky předvádí třeba součas-
ná ikona builderingu, fran-
couzský »pavoučí muž« Alain
Robert. S oblibou šplhá po
mrakodrapech, pochopitelně
bez povolení, a proto většinou
končí v rukou strážců zákona.

Pavel ČEMPĚL

Bunkry jsou na slézání extrémně náročné, ale lákavé.Udržet se na 
kolmé, téměř hladké stěně, není žádná legrace. K builderingu patří 
i pády, ale nesmí to být z velkých výšek. Foto: Pavel Čempěl

k r á t c e
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Sportovní den ŽDB GROUP se vydařil

Umělec, Hlavoun, Spor-
tovec. Tři kategorie, ve
kterých si vyzkouší své
výtvarné, vědomostní 

a pohybové dovednosti
děti v rámci druhého roční-

ku Prázdninového kolotoče. Celý měsíc
budou malí soutěžící plnit úkoly a sbí-
rat body, které si nakonec vymění za
westernové dolary a nakoupí za ně dá-
rečky v saloonu. Organizátoři slibují, že
se dostane úplně na každého.

Loňský první ročník kolotoče slavil ne-
bývalý úspěch. Zapojilo se do něj 251 dětí
a všechny byly nadmíru spokojené. I letos
se mohou těšit na soutěže, exkurze, turis-

tické i cyklistické výlety, návštěvu aqua-
centra nebo zimního stadionu. Každý den
zažijí něco nového a pokaždé na jiném
místě. To vše zcela zdarma. »Celou akci fi-
nancuje město. Z rozpočtu na ni vyčlenilo 150
tisíc,« sdělila Martina Oláhová ze sociální-
ho odboru. Dodala, že s organizací Prázd-
ninového kolotoče pomáhá čtyřiadvacet
příspěvkových a neziskových organizací.

Myšlenka na pořádání akce vzešla z Ko-
munitního plánování a inspirací byly po-
znatky ze sousedních měst. Cílem je zaba-
vit děti, kterým se rodiče kvůli pracovním
povinnostem nebo z jiných důvodů nemo-
hou věnovat. Než by se měly o prázdni-
nách nudit a vymýšlet »bejkárny«, kolotoč
jim nabídne příjemné rozptýlení. Akce vy-

chází vstříc i rodičům, protože jim odpad-

ne starost o dopolední hlídání. »Od 9 do
12 hodin přebíráme za děti zodpovědnost,«
doplnila Oláhová.

Program letní akce, která potrvá ve

všední dny od 10. července do 5. srpna, je

šitý na míru dětem od 6 do 16 let. Stačí se

jen zaregistrovat. Účastník pak dostane

průkazku s čárovým kódem, aby mohl sbí-

rat body za účast a soutěže. Přihlášky si

mohou zájemci už nyní vyzvednout v rad-

ničním infocentru. Kolotoč začíná 10. čer-

vence zábavným programem s ukázkami

práce hasičů, policistů či vojáků na ná-

městí T.G.Masaryka.

Pavel ČEMPĚL

Neotálejte, kolotoč už nabírá pasažéry

Traverz nad Gliňočem
Stalo se už tradicí, že u příležitosti

Dne dětí připravují bohumínští speleo-
logové z Orcusu nad hladinou Gliňoče
ve Skřečoni stometrový alpský traverz. 

Děti si tu mohou vyzkoušet, jaké to je,
letět vzduchem zavěšeni v horolezecké se-
dačce. A jak se opět ukázalo, adrenalinové
jízdě neodolali ani dospělí. 

V neděli 5. června celé odpoledne desít-
ky malých i velkých zájemců mohly vy-
zkoušet jízdu na speleologickém laně. Nej-
mladší účastníci byla pouze jedenapůlroč-
ní Zuzanka, která samozřejmě absolvovala
let v náručí svého tatínka.

Text a foto: Josef WAGNER

Šikovní klauni předváděli dětem své umění ve tvarování balónků.

V sobotu 11. června se ko-
nal už pátý ročník Sportov-
ního dne ŽDB GROUP. 
V areálu Na Kuželně se při
slavnostním zahájení sešlo
na 250 sportujících, kteří se
utkali v pěti disciplínách.
Poměřili síly ve fotbale, vo-
lejbalu, nohejbalu a kužel-
kách, kde zápolili zvlášť mu-
ži a ženy. Síly mohli soutěžící
nabrat u občerstvení, guláše 
a grilovaných klobásek. 

Nohejbal patřil mezi nejpo-
četněji zastoupenou disciplí-
nu, ve které se utkalo třináct
družstev. Jejich soupeření pro-
bíhalo tradičně na hřišti Gym-
názia Františka Živného. Zví-
tězilo družstvo závodu Drá-
tovna »Chachaři«.

Ostatní sporty se odehráva-
ly v areálu Na Kuželně, kde ve
volejbalu zápolilo šest druž-

stev a nejlepším z nich byl na-
konec tým s názvem Drátovna
1. Ve fotbale se utkalo jedenáct

družstev a vítězství si odnesli
hráči »Brusírny« ze závodu
VIADRUS. U kuželek se sešlo
celkem osmdesát vyznavačů
tohoto sportu. V ženské kate-
gorii zvítězila Marie Gáborová
ze závodu Drátovna a v muž-
ské kategorii kraloval Karol
Nitka ze závodu Válcovna, 
ocelárna a recyklace.

Sportovní den provázelo
velmi příznivé počasí a naláka-
lo do areálu také spoustu fa-
noušků, sportovních nadšen-
ců a rodinných příslušníků.
Pro děti byla připravena tram-
polína, skákací hrad a velmi
oblíbení klauni se svými sou-
těžemi a tvarováním balonků.

Text a foto: Olga SZOTKOVÁ,
odbor Personální záležitosti 

ŽDB GROUP
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Bohumín hostil tanečníky z celé republiky
Nejprestižnější soutěž roku poprvé 

v Bohumíně. Do Domu služeb ŽDB
GROUP se 18. a 19. června sjelo více
než šest set tanečníků ze všech koutů
České republiky. Odborné porotě, ale
především divákům, představili své 
umění ve 340 choreografiích.

Pořádající soubor Radost & Impuls se
na soutěž připravoval měsíce dopředu.
Lenka Krčová, hlavní organizátor soutěže,
představila s celým organizačním týmem
rodičů, bývalých členů a přátel souboru
velkolepou show nejen pro tanečníky, ale
také pro diváky. Ti měli možnost sledovat
soutěž i v živém přenosu na internetu.

Soutěžící se mohli představit v sólech,
duetech a malých skupinách. Na své si
přišel opravdu každý. Tanečníci bojovali 
v kategoriích balet, showdance, modern
dance, jazz dance a street a disco show.

Mezi nejúspěšnější taneční kolektivy
patřily domácí soubory Radost & Impuls.
Děti získaly v malých formacích tři stříbra,
junioři dvě stříbra a jedno zlato, a taneční
skupina Impuls obhájila zlatý hattrick 
z minulého roku. Další mistrovské tituly si
odvezli tanečníci z Prostějova, Prahy, So-
kolova, Ostravy a Liberce.

Na soutěž a její organizaci se snesla vlna
velice pozitivních ohlasů, hovoří se dokon-
ce o nejkrásnější soutěži sezony. »Mockrát
děkujeme, vaše spokojenost je naší největší od-
měnou,« prohlásila dojatě organizační ve-

doucí souborů Radost & Impuls Petra Koli-
bačová. Mistrovství České republiky v Bohu-
míně bylo poslední soutěží letošní sezony 
a stalo se její pomyslnou třešničkou na dortu.

Marco BĚHAL

Vicemistři České republiky v malých skupinách, junioři souboru Radost & Impuls. 
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Bohumínskou tenisovou ligu ovládli Sof�áci
Družstvo s názvem Sofťáci zvítě-

zilo v jubilejním 15. ročníku Bo-
humínské tenisové ligy (BTL) ama-
térských družstev. Tým kapitána
Svatoslava Bogumského zdolal ve
finále po nádherné bitvě loni rov-
něž stříbrné družstvo Řízků.
Bronz patří BM Servisu a na čtvr-
tém místě skončil obhájce prven-
ství z minulého roku, tým Města.

Finále amatérské soutěže nabídlo
nádherné tenisové galapředstavení
na téměř soutěžní úrovni. »Parádní
souboj jedniček obou týmů mezi Mi-
chalem Tomicou a Petrem Vavříčkem
trval dvě a půl hodiny,« uvedl hlavní
organizátor BTL a zároveň kapitán
vítězů Svatoslav Bogumski: »Kdyby
mi před soutěží někdo řekl, že v tak na-
bité konkurenci vyhrajeme, vysmál
bych se mu. Je to překvapení.«

Pikantní bylo, že účastníci finálo-
vého klání na sebe narazili už v zá-
kladní skupině, a v ní družstva Sof-
�áků i Řízků zaznamenala shodně
po jednom triumfu. V semifinálové
skupině Sof�áci na cestě za vítěz-
stvím vyřadili obhájce loňského ti-
tulu - tým Města, Řízci si zase pora-
dili s nakonec bronzovým BM Ser-

visem. V rozhodující poslední bitvě
dominovali Sof�áci 4:1 a slavit
mohli právem, protože triumfovali
ve dvouměsíční soutěži, v níž se ve
30 zápasech odehrálo 146 dvouher
a čtyřher. »Dík patří zastupitelům za
finanční příspěvek, bez něj by soutěž
pořádat nešlo,« doplnil Bogumski.

Do BTL se letos zapojilo 79 re-
kreačních tenistů v devíti druž-
stvech. Spousta hráčů ale kdysi
prošla i mistrovskými soutěžemi,
což se odrazilo na kvalitě. »Liga byla
extrémně vyrovnaná a za těch patnáct
let byly zápasy sportovně na nejvyšší 
úrovni,« uvedl Bogumski, který si
po skončení finálové bitvy převzal
pohár pro vítězný tým i obří putov-
ní trofej. Ta bude rok patřit Sof�á-
kům, které reprezentovali hráči Mi-
chal Tomica, Dalibor Křen, Zbyněk
Kališ, Jan Krakowka ml., Marek
Piskoř, Jan Krakowka st., Svatoslav
Bogumski a Jan Vlašic.

Igor BRUZL
Konečné pořadí BTL 2011:

1. Sof�áci, 2. Řízci, 3. BM Servis, 
4. Město, 5. SVČ Jatka, 6. Šunychl,
7. Dakol, 8. Senioři, 9. Sport-core.
cz. Více o soutěži na webu:
btl2011.mypage.cz.

Družstvo Sof	áků, vítěz BTL 2011. Dolní řada zleva: 
Jan Krakowka ml., Dalibor Křen. Horní řada zleva: Svato-
slav Bogumski, Jan Krakowka st., Zbyněk Kališ, Michal 
Tomica. Foto: Archiv Sof�áků
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Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen. 
Čas plyne dál, nevrátí, co vzal, 

jen bolestné vzpomínky nám zanechal.

20. června jsme si 

připomněli nedožité

93. narozeniny 

paní Ludmily
MOLATOVÉ.

22. března uplynulo 

19 let od jejího úmrtí.

�
10. června jsme 

vzpomněli 3. smutné

výročí úmrtí 

pana Valtra
MOLATY.

Zároveň si 27. července

připomeneme jeho nedožitých 81 let.

�
Vzpomíná syn Valtr s rodinou, 

vnučky Jiřina a Lída s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí

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

ten nikdy nezapomene.
9. července 

vzpomeneme 

nedožitých 85 let 

pana Ferdinanda
WALICE 

z Bohumína-Pudlova.

S láskou a úctou vzpomínají syn Mirek 

a dcera Šárka s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

28. června jsme 

vzpomněli 2. výročí 

úmrtí mého manžela 

a našeho tatínka 

a dědečka 

pana Jozefa ŠTEFANCE. 

Stále s láskou vzpomínají 

manželka Alena, dcera s rodinou, 

syn s rodinou a tchyně Alžběta.

Dík za to, 
čím jsi pro nás byla, 

za každý den, 
jenž jsi pro nás žila.

30. června jsme uctili

tichou vzpomínkou

100. narozeniny 

mé maminky, babičky,

prababičky a tety 

paní Ludmily ZOUHAROVÉ.

S láskou vzpomíná dcera Jaroslava 

s rodinou.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestička

k hřbitovu zůstala jen.
Čas plyne dál, nevrátí, 

co vzal, jen bolestné 
vzpomínky nám zanechal.

11. července 
vzpomeneme 10.

smutné výročí úmrtí

pana Pavla KOLESÁRA, 
který by 29. srpna oslavil 91. narozeniny.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapome-
nou manželka Jindřiška, dcera Zdenka 
s rodinou a syn Stanislav s rodinou.

Čas plyne a nevrátí, 
co vzal. Jen bolestné vzpo-
mínky v srdci zanechal.

12. července 
vzpomeneme 

10. smutné výročí, 
kdy nás bez slůvka 
rozloučení navždy 
opustil náš drahý 

pan Karel JUREČEK.
Zároveň 16. srpna vzpomeneme 
jeho nedožité 66. narozeniny.

S láskou, úctou a bolestí v srdci 
stále vzpomínají sestry Jiřina a Marta 

s rodinami. Děkujeme všem, ‘
kteří vzpomenou s námi.

Pohaslo světlo tvého života,
zůstali jsme sami, 

ale světlo tvojí lásky 
žije stále s námi.

6. července 

vzpomeneme smutné

5. výročí úmrtí mého

manžela, tatínka, 

dědečka, švagra a strýce 

pana Jindřicha
LINDENTHALA.

S úctou a láskou vzpomínají manželka,

dcera s rodinou a celá rodina.

Čas plyne, vzpomínka
zůstává.

19. července 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa
KOLTUNA.

�
A 8. února jsme vzpomněli 

jeho nedožitých 60 let.

Vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdcích žije, 
neumírá.

14. července by se dožil

67 let 

pan Günter
LASSAK

z Bohumína.

�
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a

známým za účast na smutečním rozloučení.

Manželka, dcery s rodinami 

a sestra Marie.

Blahopřání - jubilea
2. července 

oslaví své životní

jubileum

paní Jiřinka

RODOVSKÁ.

�
Hodně štěstí, zdraví, lásky a životního

elánu do dalších let přejí syn Mirek 

a dcera Šárka s rodinami.

3. července se dožívá 88 let 

paní Anna

MANDLBAUEROVÁ.

�
Hodně zdraví 

a spokojenosti 

přeje Jarka 

s rodinou.

�
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REALITY
● Prodám byt 1+1, 50 m2,

centrum, cihlová zástavba, ur-
čen k rekonstrukci, nová okna
+ stoupačky. ✆ 603 366 056.

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

● Prodám rodinný dům
4+1, garáž, kotelna a prádel-
na, krytý bazén, v pěkném
a bezpečném prostředí Bohu-
mína-Záblatí. Na pozemku 1300
m2 okrasná zahrada. Cena 4,8
mil. Kč. ✆ 604 228 324.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 80.000 Kč. 
✆ 608 173 445.

● Prodám garáž u Kauflan-
du. Cena 100.000 Kč. ✆ 777
268 338.

● Koupím jakýkoliv byt,
pozemek v Boh, Rychvaldě,
případný dluh uhradím a zajis-
tím náhradní bydlení. Platím
hotově! ✆ 736 228 883.

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

● Pronajmu byt 2+KK
v centru Bohumína. Po rekon-
strukci, nová koupelna, ku-
chyň dělaná na míru. ✆ 603
932 189 nebo 605 377 374.

● Pronajmu dlouhodobě
družst. byt 2+1 s balkonem
v přízemí. Plocha 78m2, v cih-
lovém domě naproti Fin. úřadu
v Bohumíně. ✆ 731 035 209.

● Pronájem garáže v Drá-
tovně. ✆ 604 515 750.

ř á d k o v á  i n z e r c e

RŮZNÉ
● Potřebujete přivýdělek ne-

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

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

● Německý jazyk. Muž, 32
let, s potřebným vzděláním +
státní jazyková zkouška, nabí-
zí doučování + výuku podle
učebnic Němčina pro JŠ 1-4.
✆ 605 326 379.

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

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

SLUŽBY
● STAVEBNÍ

PRÁCE – rekon-
strukce bytů, do-
mů a střech. Sta-
vební, demoliční 
a úklidové práce. IS
přípojky, oplocení,
zákl. desky, izolace
staveb a drenáže. ✆
603 366 056.

● Údržba domu 
a zahrady – sekání

trávy, udrž. práce, zámečnické
práce, práce s křovinořezem –
motor. pilou, úklid domácnos-
ti, mytí oken. ✆ 603 366 056.

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

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

PROGRAM OSLAV 14. a 15. října 2011:

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

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

prohlídka školy, možnost přátelského posezení a občerstvení.

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

Zaměstnanci a žáci Gymnázia Františka 

Živného v Bohumíně zvou srdečně 

všechny bývalé zaměstnance, absolventy 

a širokou veřejnost k účasti na oslavách

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

Rezervace:
✆ 596 033 216
www.mersi.cz

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

Doprava zajištěna pro 2 – 6 lidí. Po doho-
dě možno zajistit stravu a noclehy.
Termíny odjezdu dle dohody se zá-
jemci. Veškeré informace na tel.:
606 726 286. Pro soukromý výjezd do
Polska je potřebný platný občanský
průkaz nebo pas. 

Pro zájemce o návštěvu
Jasné Hory spojenou 
s nákupy v obchodech 
a na městské tržnici 
v Čenstochové.

AKCE 30.6. - 14.7.2011: Při nákupu 
zvířátka pro něj zdarma obdržíte 1 kg krmiva 

*Akce se nevztahuje na laboratorní myšky
Mírová 1038, 735 81 Bohumín, mob.: 605 950 790
OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí - Pátek 9 - 17 hodin

Sobota          8 - 12 hodin

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

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

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

Tel.: 737 186 023

AUTODOPRAVA 
A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Mercedes − 15 tun

Avie − 4 tuny

NEPEČTE - NAPEČU VÁM!
Cukroví, dorty, celý rok. Super
kvalita i cena. ✆ 737 856 868.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 1. do 30. července

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

KONCERTY
■■  29.7. ROCKOVÝ FESTIVAL. Letní kino, 80 Kč.
17 hodin ONLY FOR LIFE
18.15 hodin ELEMENTA   
19.40 hodin GROG    
21.30 hodin KISS REVIVAL

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

PRÁZDNINY NA POBOČKÁCH KNIHOVNY. Vstup 
volný. 
Každý pátek v červenci od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin
Knihovna Skřečoň. Každý pátek v červenci od 13 do 17
hodin Knihovna Starý Bohumín:
■ 8.7. LETNÍ TETOVÁNÍ
■ 15.7. SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
■ 22.7. VYRÁBÍME OZDOBY NA BATŮŽKY A KLÍČE
■ 29.7. KVÍZOVÉ ODPOLEDNE
Každé pondělí od 13 hodin Knihovna Záblatí:
■ 11.7. SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE
■ 18.7. LETNÍ TETOVÁNÍ
■ 25.7. VYRÁBÍME PAPÍROVÉ AKVÁRIUM
VÝSTAVY
■ Do 30.7. ZUŠ BOHUMÍN. Druhá část výstavy výtvar-
ných prací ZUŠ Bohumín. Galerie na chodbě knihovny,
vstup volný.
■ Do 31.7.  ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA. Výstava absol-
ventských prací Fotokurzu K3 Bohumín. Foyer kina,
vstup volný.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 10.7. v 15 hodin ROZTÁČÍME KOLOTOČ. Velká zaha-
jovací show Prázdninového kolotoče. Ukázky hasičů,
policistů, vojáků a dalších. Náměstí T. G. Masaryka,
vstup volný.
■ Od 11.7. do 5.8. v 9 hodin DIVOKÝ ZÁPAD 
S BUFFALO BILLEM. Interaktivní hra v rámci Prázdni-
nového kolotoče. Staneš se zlatokopem, indiánem ne-
bo i šerifem. Budeš rýžovat zlato, bojovat proti bandi-
tům, bránit se indiánům, kteří chtějí všem přistěhoval-
cům stáhnout kůži z hlavy a nezastaví tě ani stádo roz-
zuřených bizonů.

11.7. OBJEVENÍ AMERIKY (Objev nový kontinent).
12.7. OSIDLOVÁNÍ ÚZEMÍ (Poznej zvířata, naklaď

jim pasti a vystav si obydlí).
13.7. BILL SE STÁVÁ KOVBOJEM (Musíš hnát 

stádo dobytka).
14.7. RODEO (Nauč se zacházet s lasem).
15.7. COUNTRY ZÁBAVA (Karty, hudba, 

tanec, zpěv).
18.7. ZLATÁ HOREČKA (Musíš vyrýžovat 

nejvíce zlata).
19.7. KURDĚJE, VŠI A BLECHY (Obstarej potřebnou

zeleninu proti nemocem).

20.7. SOUBOJ NA ŽIVOT A NA SMRT (Máš dobrou
mušku? Budeš střílet a házet noži).

21.7. SBÍRÁNÍ TRUSU K ZATÁPĚNÍ (Není dostatek
dřeva, musíš sbírat trus).

22.7. VZESTUP A PÁD PONY EXPRESSU (Přeprav
dopis po rychlostní dráze).

25.7. STAVĚNÍ ŽELEZNICE (Postav koleje, 
sestroj vlak).

26.7. PŘEPADENÍ VLAKU (Ukradni zpátky 
banditům jejich lup).

27.7. PŘEPADENÍ INDIÁNY (Indiáni tě chtějí 
skalpovat, jde ti o život).

28.7. BILL ŠERIFEM (Pochytej bandity a vsaď 
do vězení).

29.7. BILL MEZI INDIÁNY (Uzavřeš s indiány mír).
1.8. STAVBA INDIÁNSKÉ VESNICE (Pomoc 

indiánům stavět stany, totemy...).
2.8. INDIÁNSKÉ SPORTY A HRY (Hra Lacrosse 

a barvení kamenů).
3.8. BITVA U LITTLE BIG HORN (Čeká tě poslední

bitva a válečné malování na obličej).
4.8. VELKÁ BILLOVA SHOW (Pobav okolí střelbou,

lasováním, tancem, jízdou na koni).
5.8. DNEŠNÍ NOVÝ SVĚT (Musíš dát dohromady 

novou mapu Spojených Států).

KINO K3 BOHUMÍN

■ 9.7. - 16.7. ve 21.15 ČESKÉ FILMOVÉ LÉTO. Týdenní
filmový festival na téma »česká komedie«. Letní kino,
za deště budova kina K3.

9.7. REKVALIFIKACE. Komedie, ČR 2010, 65 Kč.
11.7. LIMONÁDOVÝ JOE. Hudební, ČSSR 1964, 50 Kč.
12.7. ROMÁN PRO MUŽE. Komedie, ČR 2010, 80 Kč.
13.7. ŽENY V POKUŠENÍ. Komedie, ČR 2010, 75 Kč.
14.7. 2BOBULE. Komedie, ČR 2009, 70 Kč.
15.7. OBČANSKÝ PRŮKAZ. Komedie, ČR 2010, 75 Kč.
16.7. ČERTOVA NEVĚSTA. Pohádka, ČR 2011, 85 Kč.

* Za deště letní kino nepromítá, hraje se v budově kina.
■ 1.7.* ve 21.15 hodin ÚTĚK ZE SIBIŘE. Film USA
2010, 133 minut, titulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 2.7.* ve 21.15 hodin a 3.7. v 19 hodin PIRÁTI 
Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA. Film USA 2011,
137 minut, titulky, přístupný, 80 Kč.
■ 5.7.* ve 21.15 hodin a 6.7. v 19 hodin RYCHLE 
A ZBĚSILE 5. Film USA 2011, 130 minut, titulky,  pří-
stupný od 12 let, 85 Kč.
■ 8.7.* ve 21.15 hodin ČERNÁ LABUŤ. Film USA 2010,
110 minut, titulky, přístupný od 15 let, 80 Kč.
■ 9.7. v 18 hodin a 10.7. v 10 hodin RIO. Animovaný
film USA, 2011, 96 minut,  dabing, přístupný, 70 Kč.
■ 16.7.* ve 21.15 hodin a 17.7. v 18 hodin ČERTOVA
NEVĚSTA. Filmová pohádka ČR 2011, 101 minut, pří-
stupný, 85 Kč.
■ 21.7. v 18 hodin a 22.7.* ve 21.15 hodin V PEŘINĚ.
Filmový muzikál ČR 2011, 103 minut, přístupný, 80 Kč.
■ 23.7.* ve 21.15 hodin a 24.7. v 19 hodin LÁSKA 
A JINÉ ZÁVISLOSTI. Film USA 2010, 112 minut, titulky,
přístupný od 15 let, 80 Kč
■ 29.7. v 19 hodin LIDICE. Film ČR, Polsko 2011, 126
minut, přístupný od 12 let. 75 Kč.
■ 30.7.* ve 21.15 hodin a 31.7. v 19 hodin THOR. Film
USA 2011, 114 minut, titulky, přístupný od 12 let, 85 Kč.

SPORT

CYKLISTIKA
■ Akce seriálu NEBUDE-LI PRŠET...

3.7. v 9 hodin PSTRUŽÍ FARMA Výlet do Bělé 
s návštěvou labyrintu. Sraz na náměstí T. G. Masaryka.
5. a 6.7. JIHOMORAVSKÝ MINIPUŤÁK. Dvoudenní
výlet pro všechny, kteří chtějí přenocovat v lese. 
Odjezd rychlíkem v 5.36 hodin, na kola se nasedá 
v Hodoníně. S sebou kvalitní spacák, karimatku, 
rezervní oblečení, vařič apod.
9.7. v 9 hodin KLIMKOVICE. Sraz na náměstí T. G.
Masaryka.

■ CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ŠKOLE S PETROU
- na objednávku ✆ 734 532 903 (kromě pilates)
Každé pondělí v 19 hodin a každou středu v 18.30
hodin BOSU.
Každé úterý v 18.30 hodin GYM BALLY.
Každý čtvrtek v 18.30 hodin PILATES.

S pohybem každý den
Ministerstvo zdravotnictví vyhlási-

lo soutěž »S pohybem každý den«. 
Cílem je zvýšení povědomí o zdravém
životním stylu a snížení zdravotních
rizik, vyplývajících z nedostatku po-
hybu. Sedavý způsob života ve spoje-
ní s přejídáním vedou k obezitě. Nej-
lepší prevencí je pravidelná tělesná
aktivita a vyvážený jídelníček. Při-
hlášky a informace o soutěži, která
probíhá do 15. října, naleznete na
stránkách www.szu.cz.  (red)

AQUACENTRUM

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

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

Do 4.9. akce TŘI HODINY ZA CENU JEDNÉ.

ZIMNÍ STADION

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

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

Objednávky ✆ 777 707 783.



Areál na Gliňoči poskytl 24. června
zázemí Dni branné a sportovní vše-
strannosti. Pořádala ho tradičně ZŠ
Skřečoň a sjeli se na
něj reprezentanti
všech bohumín-
ských škol. Dorazilo jich
na dvě stě šedesát.

Školáci utvořili hlídky, které
se snažily co nejlépe absolvovat
závod v branných disciplínách.
Mezi úkoly nechyběla zdravově-
da či topografie, děti si vyzkoušely
střelbu ze vzduchovky, slaňování, a na
programu byla také protichemická ochra-
na a »džberovka«, neboli hašení požáru.

Po závodě se školákům o další program
postarali záchranáři, hasiči, městská i re-
publiková policie a Klub bojové přípravy
Palcát. Zájemci si mohli prohlédnou kabi-
ny zásahových vozů, osahat vysílačky 
a megafony, nebo si vyzkoušet jízdu se za-
pnutými majáky v autě strážníků. Plno by-
lo také u vojenského stanu, kde si hlavně
kluci nenechali ujít výstavku výstroje 
a zbraní. Kromě nich přivezli nadšeni z Pal-
cátu i polní kuchyni a osvěžovali vyprahlé
závodníky pravým vojenským čajem. (red)

Ochotnické divadlo pod širým nebem
Festival amatérských divadel z Moravskoslezského kraje bavil od 20. do
24. června Bohumíňáky na náměstí T. G. Masaryka. V průběhu celého
týdne si přišli na své milovníci divadla i divadelní fajnšmekři. K vidění
byla komedie, muzikál i parodie. Na prknech, která znamenají svět, se
představila divadla Jiříkovo vidění a Silesia z Ostravy, Skřítek z Haví-
řova, soubor Berani z Těškovic, nebo Lidové divadlo při MIKS Krnov.
Nechyběl ani domácí Timboj, jehož parodie O zelené karkulce a třech
trpaslících festival odstartovala. Akci uspořádala městská agentura
K3 Bohumín. Vstupné na všechna představení bylo dobrovolné 
a před rozmary počasí chránilo diváky zastřešené posezení. (red)
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Rock pomáhá
V letním kině v Orlové-Lu-

tyni se 2. července od 13 hodin
koná charitativní rockový festi-
val »Rock Therapy«. Vystoupí
zde například Schelinger Revi-
val, Root, Metalinda či Doga.
Vybrané vstupné bude rozděle-
no mezi »Tváře projektu« - tři
hendikepované z Karvinska.
Jedním z nich je i Josef Grus-
zewski (22) z Bohumína, který
použije výtěžek na dofinanco-
vání aktivního mechanického
vozíku. Vstupné na festival je
50 Kč, děti do 120 cm výšky
mají vstup zdarma. (red)

Setkání Skřečoňáků
V sobotu 16. července v 15

hodin proběhne »Setkání 
Skřečoňáků« při dobré hudbě
a občerstvení. Akce, kterou
organizuje komise pro měst-
skou část Skřečoň a SDH 
Skřečoň, se koná v zahradě za
hasičskou zbrojnicí. Případný
výtěžek poputuje tamní zá-
kladní škole. (mus)

k r á t c e

Branné »manévry« na Gliňoči

Výstroj a výzbroj, pochopitelně nefunkční, šla z ruky do ruky. Kluci neodolali možnosti sednout za
volant policejního vozu. A zírali, kolik je v kabině přístrojů a »hejblátek«. Foto: Pavel Čempěl

Foto: Pavel Čempěl


