
Upravená vyhláška: Stop zlodějům kovů
Bič na zloděje železa! Od nového roku už si bezohlední lapkové, kteří drancují na 
železnici, okrádají domkaře, město a další instituce nebo krádeží důležitých kabelů 
a bezpečnostních prvků ohrožují životy lidí, ve sběrně ani neškrtnou. Obecně 
závazná vyhláška, kterou v červnu schválili bohumínští zastupitelé, odevzdávání 
kovů do komerčních sběren lidem nedovolí. Stejnou vyhlášku připravuje i Rychvald 
a Dolní Lutyně, další města se chtějí rovněž připojit.

Bohumín se problematiku 
zlodějů železa a vykrádačů 
kontejnerů s papírovým od-
padem snažil řešit šalamoun- 
sky. Nešel cestou vysloveného 
zákazu výkupu, jen aktuali-
zoval stávající Obecně závaz-
nou vyhlášku o systému shro- 
mažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpa-

dů. Upravené 
znění určuje, 
kde jsou občané povinni 
konkrétní druh odpadu ode-
vzdávat. Bezplatně! Jsou to 
typizované sběrné nádoby, 
stabilní sběrný dvůr v areálu 
BM servisu, mobilní sběrný 
dvůr, pojízdná sběrna a sběr- 
né místo v provozu Recyklace 
v areálu společnosti Viadrus. 

„Vyhláška je 
upravena tak, 

aby už občané neměli mož-
nost kovy a papír odevzdá-
vat v komerčních sběrnách 
a výkupnách. Porušení vy-
hlášky bude klasifikováno 
jako přestupek,“ vysvětlil 
místostarosta Lumír Macura.

Když se o chystané vyhláš-
ce začalo před časem mluvit, 

vyvolala vzrušené odezvy. 
Provozovatelé sběren se bou-
řili, že jde o omezování pod-
nikání. Ministerstvo vnitra, 
které podrobilo text vyhlášky 
zkoumání, se s nimi ale ne-
ztotožnilo a konstatovalo, že 
města mají právo výkup od-
padů regulovat. Sběrny navíc 
o »své železo« nepřijdou. Na 
fi rmy se vyhláška nevztahuje, 
ty budou kovošroty zásobo-
vat dále. A ve sběrnách skončí 
také odpad odevzdaný obča-
ny. Jen jej tam neudají pří-
mo, ale sebrané železo a pa-
pír po shromáždění ve svých 
dvorech odprodá město.

(Dokončení na str. 2)
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Všichni na dálnici, most už slouží!

Most v obci Mszana měří 402 metrů a je 
až 45 metrů široký. O jeho stabilitu se 
starají tři fi alové pylony, každý má výšku 
šestnáct metrů.  Foto: Pavel Čempěl

Dálnice do Polska konečně 

otevřená! Ne, to není 

déjà vu. Úsek magistrály 

od Bohumína ke státní 

hranici a pak do polského 

vnitrozemí se sice otevíral 

v listopadu 2012, jenže 

s omezeními. Na D1/A1 

mohla jen auta do 3,5 tuny.

Náklaďáky, hlavně kamio-
ny, měly smůlu, v Bohumíně 
musely odbočit na Chałupki. 
Vše kvůli problematickému 
mostu v obci Mszana, dva-
náct kilometrů za hranicí. 
Ten silničáři s několikaletým 
zpožděním zprovoznili až 
nyní 23. května.

Žádné pompy, žádné fanfá-
ry. Polští silničáři odstranili 
zátarasy a první auta vjela na 
nový most. K oslavě nebyl 
důvod, most všechny natrápil 
až až. Stavět se začal v roce 
2009 s termínem dokončení 
o tři roky později. Jenže tři 
roky se protáhly na pět.

Nejprve Generalna dyrek-
cja dróg i autostrad (GDD-
KiA, česky ředitelství silnic 
a dálnic) kvůli pomalému 
postupu prací vypověděla 
smlouvu stavební firmě. 

Tatáž společnost ale vyhrála 
i druhé výběrové řízení. Sama 
však nakonec rezignovala, 
když na mostě došlo k něko-
lika vážným haváriím. Posí-
lení stability mostu a jeho 

celkového dokončení se mu-
sela zhostit jiná fi rma. Nyní 
je snad konečně útrapám 
konec a všichni řidiči bez 
výjimky mohou dálnici do 
Polska plně využívat.  (tch)

K VĚCI
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Upravená 
vyhláška: Stop 
zlodějům kovů
(Dokončení ze str. 1) 

Město pak bude lidem jejich 
»ztrátu« za výkup sběru kom-
penzovat úlevami na cenách 
svozu odpadů a podobně.

Aktualizovaná vyhláška 
začne platit od 1. ledna 2015. 
Zastupitelé si při schvalování 
uvědomovali, že nařízení při-
jmou s nevolí také někteří 
slušní občané. Volili ale »men-
ší zlo«. I spořádaný občan 
musí uznat, že je lepší ode-
vzdat rezavé železo bezplat-
ně do městské sběrny, než 
by mu měli zloději očesat 
z domu nové okapy a prodat 
je ve sběrně komerční.

„Přijetí této vyhlášky je jen 
částečným řešením celého 
problému. Věříme, že tímto 
krokem přimějeme zákono-
dárce, aby krádeže kovů a pa-
pírů řešili celorepublikově 
formou legislativní úpravy,“ 
uzavřel Macura.

Pavel ČEMPĚL

Od gravitační k tlakové kanalizaci
Kanalizace se postupně rozšiřuje do 
dalších městských částí. Přednostně se 
projekčně připravuje a buduje kanaliza-
ce gravitační, která spádově navazuje na 
už provozované úseky.

Letos dokončíme tři kratší úseky svažující 
se k ulici Rychvaldské ve Skřečoni, v dalších 
letech se gravitační kanalizace prodlouží 
směrem nahoru v Úvozní ulicí 
ve Skřečoni. Touto metodou 
lze ještě řešit oblast kolem 
Malé ulice ve Starém Bohumíně (jednání s ob-
čany proběhne 16. června v hasičské zbrojnici). 

V Šunychlu a Záblatí už vzhledem ke spádo-
vým poměrům klasickou gravitační kanalizaci 
využít nelze. Další odkanalizování území je 
možné buď nákladným budováním systému 
přečerpávacích stanic nebo metodou tlakové 
kanalizace. Pilotně se proto zpracovává projekt 
na odkanalizování lokality kolem Mlýnské uli-
ce v Šunychlu a Sokolské a Rychvaldské ulice 
směrem k rychvaldskému rozcestí v Záblatí.

Výhodou tlakové kanalizace je, že se potru-
bí o několikanásobně menším průměru klade 
pouze do nezamrzající hloubky, na rozdíl od 
klasické kanalizace, která se ukládá až tři me-
try hluboko. Užší výkopy se také lépe prová-
dějí v území protkaném dalšími inženýrskými 
sítěmi. Celkové náklady na vybudování hlav-

ního řadu i přípojek jsou proto logicky nižší. 
Nevýhodou je, že každý dům potřebuje vlastní 
čerpací stanici umístěnou poblíž stávající 
žumpy. Kromě běžné starosti o čerpadlo vy-
žaduje provoz také náklady ve stokorunách 
ročně na spotřebu elektřiny.  

Všechny městem budované kanalizační 
řady pak Bohumín předává k provozování 
Severomoravským vodovodům a kanalizacím 

a všichni občané platí jednot-
né stočné. Potrubí gravitační 
kanalizace přivede město na 

hranici parcely domu, přípojku si budují 
vlastníci sami. Mohou přitom využít bezúroč-
nou půjčku města až do výše třiceti tisíc.

V případě tlakové kanalizace radnice vybu-
duje celou kanalizaci včetně čerpacích stanic 
na soukromých pozemcích a předá je bezplat-
ně uživatelům. Tento způsob zajistí jednotný 
typ čerpadel se záručním i pozáručním servi-
sem. Darování stanic bude majitelům domů 
kompenzovat výdaje na elektřinu a náklady 
na následnou obnovu samotného čerpadla, 
jehož životnost se při slušném zacházení od-
haduje na 10 až 15 let. 

Věřím, že metoda tlakové kanalizace bude 
efektivní a spolehlivá a bude ji možné využít 
k odkanalizování dalších rovinatých úseků 
zejména v Pudlově a Vrbici. 

Lumír MACURA, místostarosta

Kanál i chodník 
v jedné trase
Městu se podařilo získat 
dotaci přes osm miliónů 
korun na vybudování 
tolik žádaného chodníku 
v Záblatí.

Povede od Rovné ulice, po-
dél ulice Sokolské a Rych-
valdské směrem k rozcestí. 
Stavba chodníku začne ještě 
letos a musí být dokončena 
do poloviny roku 2015. Splaš-
kovou a dešťovou kanalizaci 
lze umístit jedině pod chodník 
ve stávajícím příkopu. Na žá-
dost občanů ještě prověříme 
možnost stažení splašků 
do společné čerpací stanice 
v nejnižším bodě na křižovat-
ce Rychvaldské a Sokolské 
ulice. Výsledky technického 
a ekonomického posouzení 
této varianty projednáme 
s občany 23. června v záblat-
ské sokolovně. Kanalizační 
potrubí musí být položeno 
pod chodník v předstihu, roz-
hodnutí proto  musí být vzhle-
dem ke lhůtám stavebního 
řízení velice rychlé.   (lum)

KRÁTCE

Trička a šortky místo kostýmů a kravat
Lépe jednou vidět než stokrát slyšet. Už posedmnácté vyrazilo vedení města a šéfové 
odborů radnice na prohlídku investičních akcí do terénu. Na kolech! Starosta s místo-
starosty a úředníky šlápli do pedálů 27. května. Urazili trasu dlouhou pětadvacet 
kilometrů a navštívili všechny městské části. 

Peloton se vydal od radnice 
zkontrolovat park Petra Be-
zruče a sportovně-rekreační 
areál Bosporu, kde město 
staví novou sportovní halu. 
Pak zamířil na Faju, kde pro-
běhly terénní úpravy a pří-
prava skateparku. Další trasa 
vedla po Drátovenské ulici 
přes rekonstruovaný podjezd 
k dokončené stezce pro cyk-
listy a bruslaře ve Vrbici. 

Pak po další in–line stezce 
u Antošovické lávky vyrazili 
úředníci do Starého Bohumí-
na k opravovanému Národ-
nímu domu. Následovala ob-
hlídka lokalit k odvodnění, 
nové kanalizaci i pro výstavbu 
chodníků v Šunychlu a Skře-
čoni. Cyklistická kontrola za-
vítala také na hřbitov ve Skře-
čoni a prohlédla si památník 
»Sláva hrdinům«, který čeká 
renovace.  

„Hromadně se na radnici 
scházíme jednou za čtrnáct 

dní a rozhodujeme nad ma-
pami, leteckými snímky i vi-
zualizacemi o dalším rozvoji 
města. Do terénu se pak vy-
dáváme jednotlivě, podle 
toho, kde je to zapotřebí a kdo 
má co na starosti. Společnou 
obhlídku strategických míst 
pořádáme dvakrát ročně, a to 

při cyklistických kontrolách 
a při červnové objížďce města 
zastupiteli,“ uvedl místosta-
rosta Lumír Macura. Tyto 
projížďky na kolech mají 
v Bohumíně dlouhou tradici. 
Osvědčilo se totiž znát pro-
blémy nejen od stolu, ale 
také z terénu.  (balu)

Zastávka u rekonstruované myší díry 
v Pudlově.  Foto: Pavel Čempěl
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Šlapali na místě, ale pro dobrou věc
V sobotu 31. května žila dětmarovická elektrárna tradičně dětským dnem a dnem 
otevřených dveří. Návštěvníci si mohli prohlédnout elektrárnu a s vynaložením 
drobného sportovního úsilí podpořit dobrou věc. Šlápnutím do pedálů Oranžového 
kola, charitativního projektu Nadace ČEZ, pomohli mateřské škole z Orlové a Bohu-
mínské městské nemocnici. Vyšlapali pro ně pře sto tisíc.

Každý »cyklista« mohl 
strávit na Oranžovém kole 
jednu minutu. Čím intenziv-
něji šlapal, tím více vyrobil 
upravený rotoped elektřiny. 
Tu pak nadace přepočítala 
na fi nanční prostředky, které 
rozdělila mezi dvě zúčastně-
né organizace.

Bohumínské městské ne-
mocnici dobrovolníci »našla-
pali« 49 430 korun. Pro-

středky použije nemocnice 
na zakoupení zátěžového 
ergometru pro internu. „Pří-
stroj slouží k vyšetření funk-
ce srdečního svalu. Zjišťuje, 
jak se srdce a krevní oběh 
vyrovnává se zátěží a jaká je 
jeho maximální výkonnost 
při bolestech na hrudi po ná-
maze nebo po infarktu,“ vy-
světlil ředitel nemocnice 
Vojtěch Balcárek.

Nadaci ČEZ založila ener-
getická společnost ČEZ v ro- 
ce 2002, aby zastřešila svou 
dárcovskou činnost. Nadace 
ČEZ podporuje několika 
grantovými programy sociál-
ní, kulturní a sportovní pro-
jekty a aktivně spolupracuje 
s regiony.   (red)

Každý dobrovolník strávil minutu 
na speciálním rotopedu. 

Foto: Daniel Ingen 

Roztančené věže už se tyčí do výše
Roste před očima a je 
k nepřehlédnutí. 
Návštěvníci Hobbyparku 
se už mohou kochat 
originální kubistickou 
stavbou. Zatím jen 
pohledem. Šestice záměrně 
pokroucených a »roztan-
čených« věží už stojí na 
svém místě. Tvoří základ 
budované Mauglího 
stezky, lanové atrakce, 
která se pro veřejnost 
otevře 19. července.

První etapa stavby je té-
měř u konce. Dvoupatrové, 
osm metrů vysoké věže už se 
tyčí do výše, hotovy už jsou 
i vzpěry lanových cest a veš-
keré nosné konstrukce. „Tyto 
stavby odborníci přesně za-
měřili a nyní se budou na míru vyrábět lanové stezky,“ 

vysvětlil Michal Lorenc z od-
boru školství, kultury a spor-
tu. Natažení lan přijde na 
řadu ve druhé etapě. Instalo-
vat se budou visuté lávky 
a boční bezpečnostní sítě.

Inspirací pro vznik unikátní 
atrakce byl park Mirakulum 
u Prahy. Pohádkový areál 
plný podivuhodných dřevo-
staveb však bylo třeba při-
způsobit bohumínským po-
měrům. V poněkud menším 
měřítku nyní vyrůstá v Hob- 
byparku. Součástí stavby 
z akátového dřeva bude 

i skluzavka a tobo-
gán. Lanové dráhy 
ozvláštní různé pře-
kážky, průlezy nebo 
třeba i boxovací pytle. 
„Lanová atrakce se sta-
ne novou dominantou 
Hobbyparku. Naším zámě-
rem je zvýšit nejen jeho 
atraktivitu, ale celého spor-
tovně-rekreačního areálu 
s aquacentrem a adventure 
golfem,“ uvedl místostarosta 
Igor Bruzl. 

Takzvanou Mauglího stez-
ku buduje město díky úspo-
rám v loňském rozpočtu. 

N o v é 
lákadlo přijde na zhruba pět 
milionů. Na lanové stezce se 
nebude platit žádné vstupné, 
bude sloužit zdarma všem 
a díky množství sítí bude 
velmi bezpečná.

Pavel ČEMPĚL

Dvoupatrové věže už stojí, teď je zbývá propojit pavučinou lan 
a lávek.  Foto: Pavel Čempěl
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří A243. 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 www.mesto-bohumin.cz, sekce radnice, kategorie licitace 
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 179, 
číslo bytu 4, kategorie I., 2. pa-
tro. Nízkopodlažní dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
supermarketu, základní a ma-
teřské školy. Plastová okna, 
zrekonstruovaná koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 63,24 m2, celková plocha 
bytu 63,24 m2. Prohlídka 16.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 17.6. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 18.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Jateční 179, 
číslo bytu 5, kategorie I., 3. pa-
tro. Nízkopodlažní dům v kli-
dové zóně poblíž centra města, 
supermarketu, základní a ma-
teřské školy. Plastová okna, 
zrekonstruovaná koupelna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 63,01 m2, celková plocha 
bytu 63,01 m2. Prohlídka 16.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 17.6. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace se 
koná 18.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 
911, číslo bytu 6, kategorie I., 
3. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v pěkném prostředí poblíž 
centra města, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 50,65 m2, celková plocha 
bytu 53,09 m2. Prohlídka 16.6. 
v 14.30–14.45 hodin a 17.6. 
v 8.00-8.15 hodin. Licitace se 
koná 18.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Budovatel-
ská 311, číslo bytu 4, katego-
rie I., 2. patro. Zateplený níz-
kopodlažní dům v klidném 
prostředí, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
55,30 m2, celková plocha bytu 
55,30 m2. Prohlídka 16.6. 
v 16.45–17.00 hodin a 17.6. 
v 8.45–9.00 hodin. Licitace se 
koná 18.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Mírová 949, 
číslo bytu 7, kategorie I., 3. 
patro. Nízkopodlažní dům 
v žádané lokalitě poblíž parku 
a centra města. Byt je po cel-
kové rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 52,13 m2, 
celková plocha bytu 53,08 m2. 
Prohlídka 16.6. v 15.30–15.45 

hodin a 17.6. v 10.00–10.15 
hodin. Licitace se koná 23.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Studentská 
711, číslo bytu 1, kategorie I., 
3. patro. Byt se nachází v tří-
podlažním cihlovém domě po-
blíž parku, školy, obchodu 
a autobusové zastávky. Byt je 
plynofikován, po celkové re-
konstrukci včetně sociálního 
zařízení se sprchovým kou-
tem. Plocha pro výpočet ná-
jemného 39,46 m2, celková 
plocha bytu 46,21 m2. Prohlíd-
ka 23.6. v 14.45–15.00 hodin. 
Opakovaná licitace se koná 
23.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Bene-
še 1065, číslo bytu 2, katego-
rie I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům poblíž školy, školky, stře-
diska zdravotnických služeb 
a autobusové zastávky. Dům 
s funkcí domovníka. K bytu 
náleží sklepní kóje. Plocha pro 
výpočet nájemného 25,90 m2, 
celková plocha bytu 29,35 m2. 
Prohlídka 17.6. v 10.45–11.00 
hodin a 18.6. v 16.15–16.30 
hodin. Opakovaná licitace 
se koná 23.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Vrchlického 
913, číslo bytu 2, kategorie I., 
1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v klidném prostředí, plas-
tová okna. Plocha pro výpočet 
nájemného 50,15 m2, celková 
plocha bytu 52,09 m2. Pro-
hlídka 23.6. v 15.00–15.15 ho-
din a 24.6. v 8.00–8.15 hodin. 
Licitace se koná 25.6. v 16.00 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 9, kategorie I., 
3. patro. Nízká cihlová zástav-
ba poblíž restaurace, v přízemí 
domu se nachází prodejna po-
travin, v bytě jsou velké míst-
nosti. Plocha pro výpočet ná-
jemného 100,40 m2, celková 
plocha bytu 100,40 m2. Pro-
hlídka 23.6. v 16.45–17.00 ho-
din. Licitace se koná 25.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 2, kategorie 

I., 2. patro. Dům se nachází 
v blízkosti zrenovovaného par-
ku, školky, nákupních center 
Kaufland a Albert. V bytě je 
kuchyňská linka, velká lodžie, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,99 m2, 
celková plocha bytu 53,53 m2. 
Prohlídka 24.6. v 8.45–9.00 
hodin a 25.6. v 15.30–15.45 
hodin. Licitace se koná 30.6. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 716, 
číslo bytu 9, kategorie I., 2. pa-
tro. Zateplený, v roce 2007 
zrekonstruovaný dům se 
správcovskou a úklidovou 
službou poblíž lesoparku, 
Kauflandu, školy a školky. 
Parkoviště u domu. V bytě je 
velká koupelna, z lodžií je 
výhled na město. Plocha pro 
výpočet nájemného 64,25 m2, 
celková plocha bytu 70,03 m2. 
Prohlídka 24.6. v 8.15–8.30 
hodin a 25.6. v 15.00–15.15 
hodin. Licitace se koná 30.6. 
v 16.15 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 26.6. 
podají přihlášku (majetkový 
odbor, č. dv. B207 – vedlejší 
budova MěÚ).

 ● Byt 1+2, ul. Budovatel-
ská 297, číslo bytu 4, katego-
rie I., 2. patro. Zateplený níz-
kopodlažní dům v klidném 

prostředí, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
47,67 m2, celková plocha bytu 
47,67 m2. Prohlídka 25.6. 
v 16.15–16.30 hodin a 26.6. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 30.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 
426, číslo bytu 8, kategorie I., 
2. patro. Panelový dům, v roce 
2015 bude probíhat celková 
rekonstrukce domu včetně za-
teplení, plastová okna. Plocha 
pro výpočet nájemného 33,58 
m2, celková plocha bytu 34,10 
m2. Prohlídka 25.6. v 16.45
–17.00 hodin a 26.6. v 9.00
–9.15 hodin. Licitace se koná 
30.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Okružní 236, 
číslo bytu 5, kategorie II., 2. 
patro. Nízkopodlažní cihlový 
dům, v bytě je provedena ge-
nerální oprava elektroinstala-
ce. Plocha pro výpočet nájem-
ného 52,50 m2, celková plocha 
bytu 54,80 m2. Prohlídka 30.6. 
v 15.00–15.15 hodin a 1.7. 
v 10.00–10.15 hodin. Licitace 
se koná 2.7. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. U Školky 65, 
číslo bytu 5, kategorie I., 1. pa-
tro. V roce 2005 kompletně 
zrekonstruovaný nízkopodlaž-
ní dům v klidném prostředí 
s uzavřenou zahradou. V bytě 
je sprchový kout, kuchyňská 
linka a prostorný balkón. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
32,84 m2, celková plocha bytu 
36,97 m2. Prohlídka 23.6. v 15.15 
–15.30 hodin. Licitace se koná 
2.7. v 16.15 hodin. Licitace se 
mohou zúčastnit pouze 
zájemci, kteří si do 25.6. 
podají přihlášku (majetko-
vý odbor, č. dv. B207 – vedlej-
ší budova MěÚ) a dále se li-
citace se mohou zúčastnit 
pouze osoby s omezenou 
schopností pohybu a ori-
entace (zejména osoby posti-
žené pohybově, zrakově, slu-
chově, mentálně  či osoby 
pokročilého věku).

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

V tomto domě v Tovární 426 se  
30. června licituje byt 0+1



  BO H UM Í NSK É M Ě S T SK É N OV I NY ·  č ís lo  12 /2014 5

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

 ●  Strážníci během dvou květ- 
nových týdnů dopadli hned 
třikrát výrostka, který trvale 
utíká z dětského diagnostic-
kého ústavu a páchá v Bohu-
míně trestnou činnost. Vždy 
jej předali republikové poli-
cii a ta zpět do DDÚ v Ostra-
vě. Notorický útěkář ale vždy 
během několika hodin opět 
zmizel. Další dva muže, po 
nichž bylo vyhlášeno pátrání, 
hlídky zadržely 22. května 
v Příční a 26. května v Ost-
ravské ulici.

 ●  Odpoledne 21. května utekl 
ochrance supermarketu v uli-
ci Čs. armády zloděj (21) 
s odcizeným zbožím. Podle 
popisu jej strážníci našli ka-
merovým systémem a zadr-
želi v Jateční ulici. Mladík 
měl v kalhotách devět odci-
zených čokolád. Protože 
u sebe neměl žádné doklady, 
předvedli jej na policejní od-
dělení k ověření totožnosti. 

Mladý lapka mu-
sel zboží vrátit a 
dostal pokutu.

 ●  Pouze tři dny byla v pro-
vozu nová bezpečnostní ka-
mera na náměstí Svobody ve 
Starém Bohumíně a už při-
nesla výsledky. Dozorčí díky 
ní zjistil, že na náměstí kra-
dou tři muži májku. Muži 
kmen táhli směrem k mostu 
do Polska. Po příjezdu hlídky 
vzali do zaječích. Májku 
strážníci občanům Starého 
Bohumína zachránili a do-
táhli zpět na náměstí.

 ● Alkoholem podroušeného 
řidiče ve fabii přistihli stráž-
níci 1. června ve Štefánikově 
ulici. Opilý mladík (23) na-
foukal při silniční kontrole 
1,36 promile. Policie šoféra 
stíhá pro ohrožení pod vli-
vem návykové látky. 

Karel VACH, 

ředitel MP Bohumín

Maják městské policieBez dokladů jsou z pracovníků 

»černé duše«
Už dva roky musí mít podnikatelé – zaměstnavatelé na 
pracovišti kopie důležitých dokumentů. Tato povinnost 
se týká pracovních smluv, případně dohod o provedení 
práce, o pracovní činnosti a dalších dokladů, které 
prokazují pracovněprávní vztahy se všemi zaměstnanci.

Povinnost mít fyzicky na 
pracovišti kopie dokumentů 
je zakotvena v zákoně o za-
městnanosti. Předkládat 
doklady dodatečně nelze. 
Kontrolu provádí Státní úřad 
inspekce  práce .  Pokud 
zaměstnavatel inspektorům 
potřebné kopie pracovních 
smluv při kontrole nepřed-

loží, pohlíží se na jeho za-
městnance jako na nelegální 
síly a podnikatel se dopouští 
správního deliktu. Za za-
městnávání nelegálních pra-
covníků hrozí podnikateli 
sankce od 250 tisíc do 10 
milionů korun.

Dalibor DUDA, 
právní a živnostenský odbor

PARAGRAFY

Trauma si z cesty rychlíkem Excel-
sior odnesla mladá pasažérka (22). 

Dívku mezi Ostravou a Bohumínem napadl sexuální násilník. 
V minulosti několikrát trestaný recidivista (37) se na dívku 
vrhl a pokusil se ji znásilnit. Napadená se naštěstí ubránila 
a přivolala vlakvedoucí. Rychlík pak v Bohumíně zastavil, do 
soupravy napochodovali policisté a chlípníka zatkli. Muž 
skončil ve vazbě a čelí obvinění z pokusu znásilnění. Kvůli 
policejní operaci ve vlaku nabral rychlík na bohumínském 
nádraží 108minutové zpoždění.  (tch)

Zvrhlík ve vlaku

Přes cestu bezpečněji. Na dvou frekventovaných silnicích vyrostly v uplynulých 
dnech nové přechody pro chodce. Své místo našly v úsecích se zvýšeným pohybem 
chodců – v Šunychelské ulici u Lidlu a v Lidické ulici mezi lávkou a Bochemií.

V Lidické, kde silnici při 
cestě do centra nebo naopak 
hromadně přecházejí jak za-
městnanci chemičky, tak 
obyvatelé sídliště Tovární, 
byl projekt složitější. Pře-
chod to není jen namalovaná 
zebra na vozovce, chodec se 
musí k přechodu nejprve do-
stat. Na straně u lávky chod-

ník pro pěší existoval, na 
opačné ale ne. Aby mohl vů-
bec vzniknout, bylo nutné 
svést potok do potrubí, zasy-
pat část příkopu a teprve pak 
se pustit do stavby chodníku.

V Šunychelské ulici byla 
situace zdánlivě jednodušší, 
ale i tady se stávající přístu-
pové chodníky upravovaly. 

Na jedné straně ho bylo tře-
ba dokonce o metr rozšířit. 
„Jen díky rozšíření tady mohl 
vzniknout vodicí pruh pro 
nevidomé. Ten tvoří speciální 
zámková dlažba s výstupky, 
které slabozrací poznají, 
když na ně vstoupí. Také je 
pro ně na jedné straně chod-
níku vyvýšený obrubník, aby 

o něj mohli ťukat hůlkou,“ vy-
světlil Michal Maslák z odbo-
ru rozvoje a investic funkci 
prvků pro postižené, které 
jsou nyní součástí všech 
nově budovaných přechodů.

»Zebry« jsou nově nasvět-
leny a řidiče na ně upozorní 
vodorovné značení v podobě 
optického zpomalovače. Vý-
stavba obou přechodů stála 
bezmála milion korun, osm-
desát procent nákladů pokryje 
dotace.  (tch) 

Na rušných silnicích přibyly »zebry«

Pokládka perforované dlažby pro nevidomé u Lidlu.  V Lidické ulici vyrostl kromě přechodu i kus zbrusu nového chodníku.  Foto: Pavel Čempěl
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Amfiteátr aplaudoval Hřebejkovině
Tak narvané letní kino Bohumín ještě nezažil. Téměř šest set nadšenců, vybavených 
dekami a teplými bundami, vyrazilo 1. června večer na novou komedii Jana Hřebejka 
Zakázané uvolnění. Ta se totiž z devadesáti procent natáčela právě ve zdejším parku 
v klubu Bublina, pár desítek metrů od amfi teátru. Na slavnostní předpremiéru do 
Bohumína dorazil i režisér Jan Hřebejk s herečkou Hanou Vagnerovou. 

Předlohou fi lmu byla diva-
delní komedie Petra Kolečka. 
„Divadelní hra mě okouzlila. 
Je vtipná, inteligentní a záro-
veň obsahuje závažné téma. 
Je jen málo takových původ-
ních skvělých komedií. Proto 
jsem se rozhodl vzít hru ve 
stejném obsazení do reálu 
a filmovými prostředky ji 
převést do fi lmu,“ prozradil 
režisér Jan Hřebejk. Scénáře 
se opět zhostil Petr Kolečko 
za dramaturgické spolupráce  
Jana Hřebejka. Pro fi lm ovšem 
museli fi lmaři najít ten pravý 
bar, ve kterém se odehrává 
devadesát procent děje. Kří-
žem krážem projeli celé Ost-
ravsko a zdálo se, že jejich 
hledání je marné. Pak ale 
v Bohumíně narazili na klub 
Bublina, který jim okamžitě 
padl do oka. Klub v místním 
parku přejmenovali pro po-
třeby fi lmu na Lapačku a na-

táčeli tady loni v červenci 
rovných deset dní. Další tři 
dny dotáčeli v exteriérech 
v Šilheřovicích a Ostravě.

Divákům se ve fi lmu před-
staví stejné herečky jako v di-
vadelní hře. Roli barmanky 
si střihla Jana Stryková, ne-

věstu Zuzana Stavná a svěd-
kyni Hana Vagnerová. „První 
den natáčení jsme tápaly 
a musely jsme se učit hrát pro 
film a měnit výrazové pro-
středky. Na divadle se více 
přehrává, a tak jsme pro fi lm 
musely hledat vhodnou formu. 
Natáčení jsme si moc užily, 
neslo se v kamarádském duchu 
a vůbec nám nevadilo, že jsme 
pendlovaly mezi Bohumínem 
a Ostravou, kde jsme s holka-
ma  vystupovaly na Shake-
spearovských slavnostech,“ 
prozradila Hana Vagnerová.

Vstupným na bohumínskou 
předpremiéru byla symbolic-
ká dvacetikoruna. Vybralo se 
ale téměř dvanáct tisíc. Výtě-
žek věnovalo město na provoz 
sociálně terapeutických dílen 
Klíček Centra sociálních slu-
žeb Bohumín. Šek si z rukou 
Jana Hřebejka převzala ředi-
telka CSS Anna Oršulíková. 
„Bylo to skvělé, kino bylo nar-
vané, režisér byl nadšen, té-
měř dojat. Do Bohumína se 
určitě vrátíme,“ řekl produ-
cent Daniel Strejc.

Lucie BALCAROVÁ

Režisér Jan Hřebejk s herečkou Hankou Vagnerovou na bohumínské před-
premiéře.  Foto: Daniel Ingen

Caparti dovádějí, maminky cvičí. Dva dětské koutky ve 
městě v těchto dnech doplnily nové atrakce. Paradoxně 
ale nejsou primárně určeny dětem, zaujmou spíše jejich 
rodiče nebo i prarodiče. Město nechalo vedle houpaček 
a prolézaček instalovat dospělácké cvičební stroje.

Téměř na všech dětských 
hřištích je k vidění stejný 
obrázek; drobotina skotačí, 
maminky vartují na lavič-
kách. Proč ale tuto usedlou 
zvyklost nenarušit? To si 
řekli zástupci radnice, kteří 
navštívili Stavební veletrh 
v Praze a padla jim do oka 
šlapadla pro dospělé. Tím 
spíše, že veletržní koupě byla 
s třicetiprocentní slevou.

„Pořídili jsme dvě tande-
mová šlapadla, současně na 
nich mohou cvičit dva lidé 
současně,“ uvedla Šárka Drá-
pelová z městského odboru 
školství, kultury a sportu. 
Prozradila, že už při koupi se 
počítalo s tím, že nebudou 
stát nikde osamoceně, ale 

vytvoří doplněk některého ze 
stávajících dětských koutků. 
Maminky při hlídání dětí 
přece nemusí jen nečinně se-
dět na lavičce. Mnohé z nich 
si určitě rády protáhnou tělo, 
nebo, je-li třeba, shodí něja-
ké to kilo po těhotenství. 
„Pamatovali jsme také na to, 
že si maminky v parku spolu 
rády povídají. Zvolili jsme 
proto chodítka dvojitá. Ma-
minky mohou šlapat vedle 
sebe a vyprávět,“ usmála se 
Drápelová.

Do pořízení nových prvků 
město investovalo pětasedm-
desát tisíc. V dětských kout-
cích jsou situovány tak, aby 
rodiče při cvičení viděli na 
hřiště a měli děti na dohled. 

Originální novinku si mohou 
zájemci vyzkoušet v dět-
ských koutcích v parku vedle 
Lidlu a v Záblatí u sokolské-
ho hřiště.  (tch)

Jedno z nových šlapadel přibylo v koutku v parku. Nutně nemusí sloužit jen 
maminkám, zašlapat si mohou i kolemjdoucí.  Foto: Pavel Čempěl

Novinka v koutcích: Vstávat a cvičit
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Web mohou vylepšit i jeho návštěvníci
Internetové stránky města se stále vyvíjejí. Prakticky každý měsíc se mohou 
návštěvníci webu www.mesto-bohumin.cz setkat s nějakou novinkou či vylepšením. 
Za letošní rok jich byla celá řada.

Hned v lednu přibyla v sekci Radnice, rub-
rice Hlášení závad možnost hlásit závady 
i přes platformu Android. Právě toto vylepše-
ní letos bodovalo v soutěži Zlatý erb o nejlep-
ší webové stránky a elektronické služby měst 
a obcí. Možnost oznámit závady na silnicích, 
veřejném osvětlení nebo třeba černé skládky 
prostřednictvím chytrého mobilu či tabletu 
ocenila porota v krajském kole soutěže třetím 
místem.

V únoru proběhla elektronickou cestou ak-
tualizace Databáze fi rem, služeb a podnikání. 
Na titulní straně webu přibyla data u fotoga-
lerie a videoarchivu. V březnu proběhla inte-
grace služby E-info do vizuálního vzhledu 
webu.

V dubnu přibylo na internetových strán-
kách několik rubrik. V sekci Volný čas rubri-
ka In-line stezky, v sekci Radnice rubrika 

E-služby a v sekci Co, kdy, kde rozšířily rub-
riku Kino upoutávky k fi lmům.

V květnu se v sekci Radnice, rubrice Úřední 
deska objevila možnost vyhledávání a fi ltro-
vání. Díky zprovoznění dalších čísel se čtyř-
násobně zrychlilo zasílání SMS zpráv pro-
střednictvím služby E-info. 

„Pokud mají návštěvníci jakékoliv připo-
mínky, nápady na vylepšení nebo naopak 
výtky k webu, stačí napsat na e-mail web-
master@mubo.cz nebo vyplnit interaktivní 
dotazník,“ poradil webmaster Jiří Rozsypal. 
Dodal, že za nápady na vylepšení či tipy na 
nové funkce webu čeká na autory odměna ve 
formě reklamních předmětů města či vstupe-
nek do aquacentra. (red)

U separace může být legrace
Na sedm set dětí a tři sta dospělých se na náměstí T. G. 
Masaryka učilo separovat odpad. Radnice ve spolupráci 
s fi rmou Eko-kom uspořádala 2. června ekologický den 
»Třiďte s námi«. 

Školáci skládali domino 
a puzzle, absolvovali slalom 
s kontejnerem a třídili smetí 
při jízdě na koloběžkách, do-
spělí odpovídali na ekologic-
ké otázky. Za správné odpo-
vědi dostali sadu tašek na 
třídění odpadu. Radnice jich 
rozdala rovné tři stovky.

„Účastníci si akci pochva-
lovali. Učitelé byli nadšení, 

že se žáci dozvěděli zábav-
nou formou spoustu nových 
věcí,“ sdělila za pořadatele 
Šárka Plutová z odboru ži-
votního prostředí a služeb.

V rámci osvětové akce se 
představil také BM servis. Ve-
řejnosti předvedl svůj vozový 
park. Děti si třeba vyzkoušely, 
jak se sedí v kabině popelář-
ského auta, k vidění byl také 

chodníkový zametač nebo vůz 
pro sběr psích hovínek. BM 
servis přistavil i traktůrek na 
sekání trávy. Školáci si kromě 
toho prohlédli i výstavu recy-
klovaných odpadů a odnášely 
si také speciálně vyrobenou 
tématickou placku.

„Ekologická osvěta se nám 
vyplácí, když lidé více třídí, 
šetříme si vlastní skládku 
a méně platíme za likvidaci 
odpadu. Navíc získáváme 
peníze za prodej vytříděného 
odpadu. Letos jsme díky tomu 
mohli zlevnit cenu za odpad 

o deset procent u rodinných 
domů a o pět na sídlištích,“ 
uvedl místostarosta Lumír 
Macura.

V Bohumíně je 125 stano-
višť na třídění odpadu. Město 
provozuje sběrné dvory, do 
ulic vyjíždí i pojízdná sběrna, 
sváží se i zelený odpad a kaž-
dým rokem radnice vydává 
ekologický kalendář. Ročně 
stojí ve městě likvidace odpa-
dů téměř šestnáct milionů, 
obyvatelé ovšem zaplatí za 
svoz jen třináct milionů. Dal-
ší zhruba tři miliony korun 
získalo loni město právě jako 
odměnu za separaci odpadu.

Lucie BALCAROVÁ

Pro školáky organizátoři připravili soutěže s odpadovou tématikou a BM servis představil svůj vozový park.  Foto: Pavel Čempěl

KRÁTCE

Městské slavnosti
V sobotu 21. června pro-

běhnou od 14 hodin v Hobby-
parku každoroční Městské 
slavnosti. Na pódiu vystoupí 
Hana Zagorová, Kamil Stři-
havka, Oceán, Yo Yo Band 
Grog. Děti čeká soutěžní stezka, 
malování na tvář i výtvarná 
dílna. V areálu nebudou chy-
bět ani stánky s občerstvením 
a nápoji, atrakce a kolotoče. 

Další ročník U3V 
Do konce června probíhá 

v knihovně příjem přihlášek 
do nového ročníku bohumín- 
ské univerzity třetího věku 
pro seniory nad 55 let. Na 
semestr, který stojí 1.800 
korun, přispívá Bohumín 
částkou 1.200 korun.   (red)
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Strážníci navštívili postižené děti
Strážníci Městské policie Bohumín zpestřili ozdravný 
pobyt postiženým dětem. Za žáky starobohumínské 
školy Slezské diakonie vyrazili do Ostravice na Frýdecko- 
Místecku.

Děti přijeli do Beskyd na-
vštívit dva strážníci, kteří 
plní role preventistů, Odrej 
Semjan a Ivo Uherek. Pro ne-
celou dvacítku natěšených 
posluchačů si připravili bese-
du s praktickými ukázkami. 
Postižení školáci si mohli 
osahat i vyzkoušet neprů-
střelnou vestu, opasky, čepice 
a některým na rukou cvakla 
i želízka.

Bohumínští strážníci ale 
překvapivě nebavili děti jen 
povídáním o své profesi, ale 
zaujali je i kulturní vložkou. 
„Ondra vzal s sebou kytaru, 
vyšli jsme s dětmi ven před 
chatu a společně si zahráli 
a zazpívali,“ vyprávěl Ivo 

Uherek. Dodal, že hudební 
vystoupení vyvolalo u poslu-
chačů ještě větší nadšení než 
ryze četnické ukázky.  (erh)

Děkujeme! Ve znamení díků se 4. června nesl koncert 
v bohumínském kině. Občanské sdružení Profi t 12 
jej uspořádalo jako poctu svým členům, příznivcům, 
studentům i seniorům, kteří se v květnu podíleli na 
»Květinovém dni« Ligy proti rakovině.

Na pódiu kina došlo na 
předávání diplomů členům 
občanského sdružení. Děkovné 
listy si pro změnu odnášeli 
nejlepší prodejci žlutých kvít-
ků měsíčku lékařského. Dobro-
volníci je 14. května nabízeli 
v ulicích města a výtěžek z pro- 
deje přispěl na léčbu a pomoc 
onkologicky nemocným.

Hlavní část programu, který 
se současně konal u příleži-

tosti druhého výročí založení 
sdružení Profi t 12, tvořila kul-
turní vystoupení. Zaplněnému 
sálu zazpívala Bohumínská 
Superstar roku 2013 Anička 
Opartyová, písničkář Josef 
Pinkas nebo zpěvačka Sonyen 
z Havířova. Tanečních čísel se 
zase zhostily formace veleú-
spěšného souboru Radost & 
Impuls a jeho sólista Marco 
Běhal. (erh)

Poděkování hudbou a tancem
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Foto: Lenka Malcharová

Druhá etapa výměny teplovodu
Město v letošním roce vymění zbývající části teplovodu na sídlišti Budovatelská 
v Záblatí. První část teplovodu, v trase od bývalé centrální kotelny v Tovární ulici (dnes 
centrální předávací stanice) k bytovému domu číslo 293, byla vyměněna v roce 2013.

Letos dojde k výměně dru-
hé části potrubí mezi domy 
294 až 311 na sídlišti v Budo-
vatelské. Akce záměrně pro-
bíhá mimo topné období. 
Výměna teplovodního potru-
bí bude zahájena už 1. čer-
vence a hotova by měla být 
do konce prázdnin. 

Během rekonstrukce musí 
obyvatelé v lokalitě počítat 
s desetidenním přerušením 
dodávek teplé vody do do-
mácností. Termín výluky se 
dozvědí s dostatečným před-

stihem v průběhu srpna.
Starý teplovod na tomto 

sídlišti sloužil více než třicet 
let. Jeho výměnou se výraz-
ně zvýší kvalita zajišťování 
dodávek tepla a teplé vody 
a zároveň se sníží ztráty v roz-
vodu tepelné energie 

Ondrej RÉPÁS, majetkový odbor

AKTUÁLNĚ

POZVÁNKA

Zúčastněte se 

odemykání Odry
Vodácká sezona začíná  

koncem června. Odemykání 
meandrů řeky Odry proběh-
ne 28. června. Sraz účastníků 
je od 9.30 hodin u starého 
hraničního mostu ve Starém 
Bohumíně. Na vodáky čeká 
6,7 kilometru dlouhá plavba 
do Zabełkova. Akci lze absol-
vovat buď na vlastních lo-
dích nebo si půjčit plavidla 
z městské půjčovny. Bližší 
informace získáte telefonicky 
na čísle  596 092 127 nebo 
kontaktujte e-mailem vedou-
cí organizačního odboru Mi-
roslavu Šmídovou na adrese 
smidova.miroslava@mubo.cz.

(red)
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Před časem nás náš seriál zavedl do parku k bývalému 
památníku, který stavitelé v roce 1908 věnovali císaři 
Františku Josefovi k 60. výročí jeho panování. Ze stejné 
doby pochází i další pohlednice parku, která zachycuje 
dřevěnou restauraci a domy v dnešní Šunychelské ulici. 

Malebná dřevěná hospůd-
ka vyrostla v parku v roce 
1907. Lidově se jí říkalo Bet-
lém, později dostala jméno 

Spessart. „Dřevěná restaurace 
bohužel v roce 1967 shořela. 
Podle tehdejších pramenů ji 
zřejmě někdo zapálil úmysl-

Bohumín na dobových pohlednicích (23)

ně,“ sdělil amatérský historik 
Eduard Beneš. Na místě pak 
delší dobu fungoval jen kiosek 
s občerstvením. Stavba nové 
restaurace probíhala v rámci 
»dobrovolné« akce Z v letech 
1979 až 1984, kdy byla 27. čer-
vence slavnostně otevřena.

Historická pohlednice 
zachycuje také velký dům 

Richarda Mrobitzera v Šuny-
chelské ulici číslo 370. Ani 
tato zajímavá stavba se ale do 
dnešních dnů nedochovala. 
Během budovaní panelového 
sídliště v Čáslavské a Nerudo-
vě ulici byla v roce 1966 srov-
nána se zemí. A tak je dnes 
jediným identifikačním zna-
kem místa vzrostlý strom. (tch)Foto: Pavel Čempěl

Nad neznámými řádky s humorem
Žákovská soutěž Nejlepší čtenář neznámého textu má za 
sebou půlkulatý 5. ročník. Zúčastnilo se jej osmadvacet 
žáků 6. až 9. tříd. Stejně jako loni exceloval a absolutní 
vítězství obhájil 13letý Ondřej Holaschke.

Na programu letošního roč-
níku soutěže, pořádané dět-
ským oddělením městské 
knihovny, byla humoristická 
literatura. Soutěžící se tedy 
mohli při čtení úryvků poba-
vit a zasmát. Porota hodnotila 
nejlepší čtenáře zvlášť za kaž-
dý ročník. Zaměřila se přede-
vším na intonaci, osobitost 
čtenáře, originalitu četby, po-
rozumění a techniku řeči.

Z vítězství se radovali Eliš-
ka Jenřejková (6. třída, Masa-
rykova ZŠ), Ondřej Holaschke 
(7. třída, gymnázium), Klára 
Exnerová (8. třída, gymnázi-
um) a Timea Šimoňáková (9. 
třída, Masarykova ZŠ). O ab-
solutním vítězi se rozhodova-
lo mezi Timeou Šimoňákovou 
a Ondřejem Holaschkem. Po 
dodatečném čtenářském 
souboji mezi těmito žáky se 
porota přiklonila na stranu 
obhájce loňského vítězství.

„Není jednoduché veřejně 
přečíst text, který jste nikdy 

předtím neviděli. Letos byly 
děti velmi šikovné a čtenář-
ské výkony hodně vyrovnané, 
proto se odborná porota roz-
hodla udělit třem soutěžícím 
speciální cenu,“ uvedla vedou-
cí knihovny Magdaléna Jed-
zoková. Cenu poroty získaly 
Adriana Honyszová (6. třída), 

Markéta Vachtarčíková (7. tří-
da) a Tereza Hutařová (9. tří-
da), všechny ze ZŠ Čs. armády.

V odborné tříčlenné porotě 
letos zasedly Miluše Tomáš-
ková, ředitelka ZUŠ Bohu-
mín, Lenka Kelnarová, uči-
telka literárně-dramatického 
oboru ZUŠ Bohumín, a Jana 
Ondrušková, herečka Těšín-
ského divadla, hostující také 
v Národním divadle morav-
skoslezském a v Divadle lou-
tek Ostrava.  (maj, erh)

Absolutní vítěz Ondra Holaschke.  Foto: Magdaléna Jedzoková

Atletický ovál 
prošel očistou
Dráha atletického stadionu 

u základní školy ČSA 

prošla údržbou. Speciali-

zovaná fi rma se na ovál 

vrhla 26. května, aby byl 

dokonale připravený 

pro Čokoládovou tretru 

(o závodu na straně 13).

„Šlo o první generální 
údržbu dráhy od jejího ote-
vření. Povrch už vyčištění 
nutně potřeboval,“ uvedl 
předseda Atletického klubu 
Bohumín Zdeněk Veselý 
a pokračoval: „Dosud jsme 
vždy spoléhali na bohumín-
ské hasiče, kteří dráhu jed-
nou za rok opláchli od nej-
větších nečistot, ale tentokrát 
bylo čištění profesionální.“ 
Veselý zároveň poděkoval 
městu, které do odborné 
údržby investovalo třicet ti-
síc. V dalším období bude 
dráha potřebovat ještě nový 
nátěr a obnovu »lajn«. Na 
mnoha místech už spodní 
barva přes čáry prosvítá.

 (akb)
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Chvíle soustředění a přesná muška
Dvakrát ročně se na písečných kurtech ve sportovně–rekreačním areálu 
Bosporu za parkem konají turnaje v pétanque. Letošní první měření sil 
vyznavačů oblíbené francouzské kratochvíle proběhlo v sobotu 24. května.

Kandidáti na titul v Bospor Pétanque 
Cupu se scházejí dvakrát do roka, na jaře 
a na podzim. Od zprovoznění hřišť v roce 
2012 měl letošní květnový turnaj pořado-
vé číslo pět. O putovní pohár tentokrát 
usilovalo sedmnáct tříčlenných družstev.

Týmy se za ideálního počasí prokousá-
valy postupovým »pavoukem«, až proti 
sobě ve fi nále stanuli dva soupeři. Trio 
»Jasný paka«, jehož lídrem je organizátor 
klání Petr Masný, a tým LiMiTo bývalého 
dorosteneckého šampiona Michala 
Lorence. Jeho přesná muška v hodu oce-
lovými koulemi a souhra se spoluhráči 
Liborem Radiňákem a Tomášem Jurdi-
nem slavila úspěch. Michal tak vyhrál 
třetí z dosavadních pěti turnajů, pokaždé 
to byl ten jarní.  (tch)

Kulíšek slavil své třicátiny
V zahradě mateřinky v Čáslavské ulici bylo 5. června opravdu živo. Mateřská škola 
Kulíšek slavila kulatiny, třicáté výročí založení, a to je jistě důvod k pořádné oslavě.

Oslavy pojala školka, která 
už jedenáct let funguje pod 
křídly ZŠ Čs. armády, vážně 
i nevážně. Dopolední část 
programu byla určena sou-
časným i bývalým zaměst-
nancům, pozvaným hostům. 
Odpoledne už ale patřilo 
samotným dětem, kterých 
navštěvuje školku asi padesát, 
a jejich rodinným příslušní-
kům.

Na venkovní terase Kulíšek 
uspořádal výstavku výtvarných

Děti z mateřinky si pro své nejbližší
připravily sérii scének a písniček. Ve 
školní zahradě předvedly, co se naučily. 

Foto: Pavel Čempěl

počinů malých malířů a každá 
třída si připravila své vystou-
pení. V zahradním amfi teátru 
děti svým rodičům a souro-
zencům zatančily, zazpívaly 
a předvedly se v roztomilých 
kostýmech.

Mateřské škole Kulíšek také 
přišla popřát celá řada gratu-
lantů. Redakce Oka s k nim 
připojuje.  (erh)
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Růžovec bělokvětý (Rhodotypos scandens)
Příroda Bohumínska – rostliny (140)

Růžovec bělokvětý pochází z Japonska a záměrně byl 
rozšířen do Číny. Do Evropy byl dovezen okolo roku 1866. 
Je to velmi dekorativní keř o výšce 1,5 až 2,5 metru, 
který je nejvíce nápadný výraznou texturou listů.

V našem městě bylo na ve-
řejných prostranstvích vysá-
zeno mnoho druhů okrasných 
dřevin, za všechny můžeme 
uvést například kalinu praž-
skou (Viburnum 'Pragense'), 
zimolez nejvonnější (Lonice-
ra fragrantissima) nebo troj-
puk drsný (Deutzia scabra). 
Do volné přírody zplaňuje 

zákula japonská (Kerria japo-
nica), škumpa orobincová 
(Rhus typhina) a růže mnoho-
květá (Rosa multifl ora). Rů-
žovec bělokvetý nás upoutá na 
jaře svými velkými bílými 
květy (4–6 centimetrů), v zimě 
je nápadný zase leskle černý-
mi plody.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Klaunské nosy šly na dračku
Mateřinky, školy a vůbec všechny instituce, ve kterých se to hemží drobotinou, slavily 

dětský den. Každá po svém. Skřečoňská škola vsadila 6. června na cirkus.

Škole ve Skřečoni se říká Žabka, a tak si příznačnější název pro svůj cirkus »Žbluňk« 
nemohla vymyslet. V pomyslném šapitó, v nějž se proměnil školní důr, uvítal přihlíže-

jící principál a dvojice popletených klaunů. V úvodním cirkusovém průvodu se před-
stavili všichni účinkující, a pak už následovalo číslo za číslem. Malí tanečníci s čer-

venými nosy, chlapečtí mažoreti s mašlemi ve vlasech, rituálně 
pomalovaní divoši zahráli na tamtamy a došlo i na 

krocení kočkovitých šelem. Skřečoňští školáci 
okouzlili své rodiče a všechny diváky smyslem pro 
humor a pohybovým nadáním. Odměnou jim byl, 

jako v každém cirkuse, bouřlivý aplaus.  (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Výzkum bohumínských speleologů 
v zimním období přinesl ještě další uni-
kátní výsledky. V jeskyni v Pulčínských 
skalách byl poprvé objeven zimující vrá-
penec velký a rozšířil tak počet savců 
v oblasti moravskoslezských Beskyd 
o další druh. Další významný objev byl 
učiněn v Kněhyňské jeskyni, kde se počet 
zimujících netopýrů oproti minulým le-
tům zvýšil čtyřnásobně. V jednom z nej-
výše položených zimovišť v Česku přezi-
movalo více než 400 netopýrů čtyř druhů.

To jsou dobré zprávy pro budoucnost 
těchto malých savců. A nyní se mnozí 
zeptají, proč taková ochrana těchto »lé-
tajících myší«, čím jsou netopýři užiteč-

ní? Důvodů je hodně, ale tím hlavním je 
jejich nenahraditelnost v naší ekologii. 
Jsou vlastně jedinými predátory nočního 
hmyzu a každý jedinec za noc nachytá 
skoro polovinu své váhy hmyzu. Bez ne-
topýrů by museli škůdce létající v noci 
regulovat zemědělci chemickými pro-
středky, což by znamenalo další náklady. 

A protože hmyz přenáší infekční one-
mocnění na člověka, projevilo by se to 
i negativním dopadem ve zdravotnictví. 

Tak buďme potěšeni, když je na ve-
černí obloze uvidíme létat nad námi, 
protože třeba právě v té chvíli likvidují 
stovky komárů či jiného, pro nás obtíž-
ného hmyzu.  (Konec)

Cyklistický guru je pyšný na roli »kata«
Bohumín je městem cyklistů, 
ztělesněním zdejší cyklistiky je 
zase Rostislav Šafrata. Jeho renomé 
dávno překročilo hranice města 
a o jeho služby je zájem i na mezi-
národních mítincích. Květnový 
závod Světového poháru horských 
kol v Novém Městě na Moravě 
se proto nemohl obejít bez něj. 
Už počtvrté v řadě se zhostil role 
rozhodčího.

Světový pohár je prestižní sportovní 
událostí. Závody seriálu už se letos jely 
v Jihoafrické republice nebo v Austrálii. 
Prvním v Evropě byl 23. až 25. května 
ten novoměstský, na který dorazilo té-
měř dvacet tisíc diváků. Konal se jeho 
čtvrtý ročník a Rostislav Šafrata ani na 
jednom nechyběl. Byl jedním ze sedmi 
rozhodčích. „Mám funkci pomyslného 
»kata«. Vyřazuji jezdce, kteří se neve-
jdou do časového limitu. Pro některé ko-
legy je to role nevděčná, ale já to dělám 
rád,“ svěřil se Šafrata s tím, že ani jezdci 
nevnímají jeho úlohu negativně. Ti na 
chvostu pole jsou rádi, že pro ně »utr-
pení« skončí. Závod se dělí do šesti 
kategorií a do každé z nich nastupuje 
100 až 160 závodníků. Vyřazováním 
na limitu je třeba pole protřídit, aby ti 
slabší nebrzdili favority.

Češi jsou národem fi lutů a platí to i pro 
cyklisty. „Když se k mému stanovišti blíží 
naši a vědí, že budou vyřazeni, snaží se 
ještě rychle někoho předjet. Sice v závodě 
skončí, ale na výsledkové listině budou 
na lepší pozici,“ komentoval fi nty Čechů 
Šafrata. Letos se ale našim borcům 
v poháru vůbec nedařilo. Kvůli pádům, 
defektům a utrženým řetězům skončili 
v poli poražených. 

Bohumínský cyklistický guru je zná-
mý tím, že s sebou nosí bonbony a na 
potkání je nabízí. A vědí to i vrcholoví 

závodníci, pro sladkost si za ním chodili 
při poháru na jeho stanoviště.

Šéf bohumínského cykloklubu Rosti-
slav Šafrata s bicyklem doslova »srostl«. 
Organizuje turistické výlety, závody 
silničních i horských kol, má na starosti 
cyklistickou část Prázdninového kolotoče, 
plní roli městského kurýra a čerstvě mu 
přibyla ještě další funkce – bohumín-
ského cyklokoordinátora. Monitoruje 
sjízdnost a úklid cyklostezek, upozorňuje 
na nešťastně řešené úseky.

Pavel ČEMPĚL

Rostislav Šafrata v roli rozhodčího během Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moravě.
Foto: Jiří Keisler

Mýty a fakta
o netopýrechýrech

Píše Josef Wagner

4. díl

Přístup na zimoviště netopýrů ve starých důlních 
dílech není jednoduchý.  Foto: Orcus Bohumín
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Školáci cestovali do pravěku i budoucnosti
Jak se žije v dnešní době, všichni víme. 
Ale jak se žilo v pravěku, starověku, 
středověku, v době baroka, za války, 
pod mořem, ve vesmíru a v budoucnosti? 
To zjišťovali žáci ZŠ Čs. armády v rámci 
projektového týdne nazvaného »Žijeme 
v jiné době«. 

Prvotní motivací byly exkurze do oblastí 
typických pro daná období. Následovalo vy-
hledávání, třídění a zpracovávání zjištěných 
informací a poznatků různými formami 
a technikami. Každá třída změnila svůj sou-
časný vzhled k nepoznání a stala se »dobovým 
muzeem«. Ve třídách se objevovaly kromě 
teoretických informací z dané doby také pra-
věké opice a lidé, řečtí bohové, barokní uměl-
ci a hudba, středověké hrady, mučírny, živá 
zvířata, dobové předměty, pokrmy a podobně. 
Každá třída byla jiná a zároveň originální. 

V rámci tohoto týdne si žáci vyzkoušeli zá-
žitkové vzdělávání, díky kterému si dlouho-
době zapamatují získané poznatky. Nejvíce si 

totiž zapamatujeme z toho, co sami uděláme, 
a to bylo naším cílem. Každý žák se stal spo-
lutvůrcem a autorem výsledného díla. 

Klára VÍTKOVSKÁ

Žáci jedné z tříd se na čas přenesli do pravěku. 
Foto: Ingrid Weissmann

Jízda nad řekou
Orcus Bohumín zve milov-

níky adrenalinové zábavy na 
další »Alpský traverz«, ne-
boli jízdu na laně přes Odru. 
Koná se 21. června od 13 ho-
din u Antošovické lávky. Děti 
do 15 let v doprovodu rodičů, 
jízdy pro děti jsou zdarma. 

Filmový den
V pátek 27. června od 10 

do 16 hodin se náměstí T. G. 
Masaryka promění ve fi lmové 
ateliéry. V rámci »Filmového 
dne« si děti vyzkoušejí role 
kameramana, moderátora, 
kaskadéra. Za splnění úkolů 
dostanou dvě volné vstupen-
ky na pohádku do kina. Sou-
časně se zde děti mohou zare-
gistrovat do Prázdninového 
kolotoče.   (red)

POZVÁNKY

Bohumín po roce opět hostil běžecké závody pro nejmenší atlety do jedenácti 
let. Druhý ročník Čokoládové tretry, dětského předstupínku prestižní Zlaté 

tretry, pořádal Atletický klub Bohumín a DDM Fontána. Na tratích dlouhých 30, 

60, 100, 200 a 300 metrů se utkalo dvě stě dvacet závodníků.

Po loňském ročníku, který měl v Bohumíně premiéru, si 
dětská tretra získala renomé. Na hřiště a atletický ovál Základ-
ní školy Čs. armády dorazily 26. května zástupy milovníků 
atletiky a na start se postavilo téměř jednou tolik závodníků 
než loni. »Čokotretra« mívá i svého patrona a ten letošní byl 
mimořádně hvězdný. Do Bohumína dorazila mistryně světa 
a olympijská medailistka, trojskokanka Šárka Kašpárková. 
Svěřila se, že tretra, ta zlatá vítkovická, je jejím srdcovým mí-
tinkem. Jako dítě tam sbírala podpisy sportovců do památ-
níčku a později ve Vítkovicích sama excelovala. Byl to vůbec 
první závod, který vyhrála.

Na Zlatou tretru se 17. června 
podívají i malí běžci. Vítězové 
jednotlivých kategorií ze všech osmi 
severomoravských měst, které letos Čokoládovou tretru pořá-
daly, v rámci doprovodného programu poběží před zaplněnými 
vítkovickými tribunami. Z bohumínského kola to budou v ka-
tegorii rodičů s dětmi do tří let Alex Habrová Petrová a Jakub 
Čenecký, 4 a 5 let Viktorka Tomášková a Tomáš Gurný (jediný 
Bohumíňák mezi vítězi), 6 a 7 let Daniela Bacová a Ondřej Bal-
hárek, 8 a 9 let Nikola Chovanečková a Tomáš Pleva, 10 a 11 
Michaela Bittnerová a Šimon Navrátil.  (erh)

Na vítěze čekal čokoládový dort a postup

Čokoládová tretra je otevřeným mítinkem, přihlásit se mohou závodníci odkudkoli. Do Bohumína tak přijeli malí 
běžci z Karvinska, Ostravska i Novojičínska. Vpravo Šárka Kašpárková v obležení fanoušků.  Foto: Pavel Čempěl

vna
ězové 
ech osmi
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Vzpěrači vezou medaile z mistrovství
V sobotu 24. května proběhlo v Havířově Mistrovství ČR juniorů do 20 a 23 
let ve vzpírání. Na mistrovství se představili také tři vzpěrači z oddílu 
Bonatrans Bohumín, Jaromír Gasior, Eduard Sedláček a Petr Sedláček.

Jaromír Gasior skončil mezi závodníky 
do 20 let v hmotnostní kategorii do 69 
kilogramů díky výkonům 98 kg v trhu 
a 120 kg v nadhozu na 3. místě. Stejnou 

příčku na stupních vítězů obsadil i mezi 
borci do 23 let.

Eduard Sedláček, který bojoval v kate-
gorii do 85 kilogramů, si připsal výkony 
105 kg v trhu a 125 kg v nadhozu. Mezi 
vzpěrači do 20 let skončil třetí, do 23 let 
obsadil pátou pozici. 

Petr Sedláček ve váhové kategorii do 
94 kilogramů vzepřel 140 kg v trhu a 161 
kg v nadhozu. Předvedl nejlepší výkon 
tohoto mistrovství a zaslouženě zvítězil 
mezi závodníky do 23 let.

Jan GOSPOŠ, trenér 

Juniorský mistr ČR ve vzpírání Petr Sedláček na 
stupni vítězů.  Foto: Oldřich Tchurz

Soutěž Zlatá udice
Bohumínský rybářský potěr se má 
k světu. Díky sdružení Racek, které 
se věnuje rybářství a ekologii, se 
po bezmála šedesátileté přestávce 
připojil k celostátní soutěži mládeže 
Zlatá udice. A vedl si zde dobře.

Místní kolo soutěže, která se v Bohumíně 
konala naposledy v roce 1957, uspořádal 
Racek na »domovské« vodní ploše v Gli-
ňoči ve Skřečoni. Soutěžilo se v kategoriích 
do 15 a do 18 let. Na patnáct účastníků 
čekaly tři disciplíny – znalosti a doved-
nosti, lov a rybolovná technika. U lovu 
nerozhodoval druh ryby, která skončila 
na háčku, ale její váha. Jeden gram zna-
menal jeden bod. 

Ze základního kola pak postoupili čtyři 
žáci, jedna dívka a jeden dorostenec do 
krajského kola Zlaté udice. Konalo se od 
30. května do 1.června v Dolním Benešově 
a Ostravě. Bohumínský mládežnický tým 
se účastnil podobného mítinku poprvé, 
v silné konkurenci se rozhodně neztratil. 
V rámci kraje, kde v současné době působí 
devětapadesát místních organizací České-
ho rybářského svazu, obsadil v soutěži 
hezké čtvrté místo. (red)

Bohumínští mladí rybáři v krajském kole soutěže 
Zlatá udice.  Foto: Vladimír Kolomazník 

Spolu nám to šlape!
V Bohumíně jsou v plném proudu práce na investičních 
stavbách a budou nás provázet celé léto. Staví se 
sportovní hala, rekonstruují se věžové domy, pro děti 
vzniká Mauglího stezka, opravuje se Národní dům... 

Dospělé čekají dovolené a děti 
vytoužené prázdniny. 
V létě všichni 
načerpají

síly na další rok. Uběhne září, ani se nenadějeme, a už nás 
čeká začátkem října další rozhodování. A to v komunálních 
volbách o zástupcích na radnici na příští čtyři roky. 

Vždy existuje možnost volby. Buď volit osvědčenou a vy-
zkoušenou značku, o které víte, jak pracuje a jaké má výsledky, 
anebo jít do rizika změny.  

Proto vám již v předstihu představujeme osvědčený 
tým ČSSD. Myslíme si, že jsme společně s Vámi – obyvateli 

Bohumína – už něco dokázali. Společně 
nám to totiž šlape!

Petr VÍCHA,  
MO ČSSD Bohumín

P
O

L
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Foto: Štefan Špic
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je opět tady
Po roce se v Bohumíně 

opět rozjíždí projekt »Hřiště 
bez nudy«. Záměrem je zpří-
stupnění hřišť a zatraktivnění 
jejich využití prostřednic-
tvím vyškolených správců.

Díky projektu neziskové 
organizace Bunkr, která se 
zaměřuje na mládež z pro-
blémového prostředí, se mo-
hou děti na hřištích zabavit. 
Správci mají k dispozici 
sportovní vybavení a zároveň 
dohlíží na to, aby bylo na 
hřišti bezpečně a příjemně. 

Správci budou letos půso-
bit na dvou hřištích ve městě, 
u Bezručovy školy a u školy 
ve Starém Bohumíně. Projekt 
běží až do září vždy v pondělí 
a středy od 16 do 19 hodin 
za pěkného počasí. Zájemci 
o správcovství se mohou při-
hlásit e-mailem na adrese 
nzdm.bohumin@bunkr.cz

(red)Účastníci a rozhodčí druhého turnaje v seriálu, který proběhl 24. května.  Foto: Petr Lakomý

Bohumínská cyklistka dobyla Beskydy
V neděli 1. června proběhl v Čeladné na Frýdecko-Místecku závod horských 
kol »Bike Čeladná«. Premiérový ročník si nenechalo ujít šestnáct set diváků, 
kteří se mohli kromě výkonů závodníků kochat také atraktivními pohledy 
na Lysou horu, Ondřejník či Radhošť.

Klání se mohli zúčastnit jezdci všech 
věkových kategorií a jednotlivé trasy 
vznikaly ve spolupráci s CHKO Beskydy 
tak, aby je zvládli i méně zdatní cyklisté. 
Trasa hlavního závodu Bike Čeladná 
Race měřila osmapadesát kilometrů 
a vydalo se na ni 220 účastníků. Trať 
byla kvůli dešti obtížněji sjízdná a kladla 
na jezdce po technické i fyzické stránce 
vysoké nároky. Na závodníky čekalo pře-
výšení 1 350 metrů, dva singletraily či 
brod. Přesto závod nedokončila jen hrstka 
cyklistů, většinou kvůli technickým potí-
žím. V poklidnějších pasážích vedla trať 
po zpevněných cestách a pěšinách kolem 
pastvin a přes staré beskydské osady.

Boj o přední příčky byl v mužské ka-
tegorii až do konce velmi napínavý. Zá-
vod nakonec vyhrál několikanásobný 
mistr republiky a reprezentant Pavel 
Boudný, který do cíle dorazil v čase 2:08 
hodiny. Jen o necelých 40 sekund za 
ním zaostali rovněž zkušení závodníci 

Matouš Ulman a Jiří Hudeček. Mezi 
ženami zvítězila bohumínská Lucie 
Gruchalová z SK Šafrata v čase 2:47 
hodiny před Zuzanou Rejnochovou 
a Denisou Stodůlkovou. 

Závod byl určen i veřejnosti, organi-
zátoři pro ni vybrali mírnější dvaceti-
kilometrovou trať. Absolvovalo ji 140 
cyklistů, mezi kterými nechyběly rodin-
né nebo školní týmy. Jedno družstvo 
tvořily i děti z Dětského diagnostického 
ústavu v Bohumíně pod vedením Tomáše 
Reka. Trasa vedla po polních a lesních 
cestách se zpevněným povrchem. Převý-
šení 400 metrů zvládly i děti a rekreační 
cyklisté.  (red)

Na nejvyšším stupínku bohumínská závodnice, 
vítězka ženské kategorie Lucka Gruchalová. Ta 
v květnu vyhrála také další závod, terénní 
duatlon v Praze.  Foto: Seven Days Agency

S holí mezi osmnácti jamkami
Městská společnost Bospor letos připravila pro rekreační hráče, kteří mají soutěžního 
ducha, šest víkendových turnajů v adventure golfu. První dva se konaly v květnu, 
třetí je na programu už 14. června.

Každý turnaj Bospor Golf Cupu je tříkolový, 
do výsledků se započítává nejlepší skóre jedné 
hry. Zúčastnit se může každý, kdo se přihlásí 
v recepci adventure golfu či e-mailem na adre-
se adventure-golf@bospor.info nejpozději do 
9.30 hodin v den konání daného turnaje.

První dvě klání už mají vítěze. 3. května pohár 
vybojoval Kamil Cieslar se 40 body, 24. května 
zvítězil Ondřej Janák s 39 body. Další díly

seriálu Bospor Golf Cupu jsou na programu 14. 
a 28. června a 26. července od 10 do 12 hodin.

Vyvrcholením sezonu bude turnaj »Mas-
ters«. „O hlavní cenu v tomto turnaji však mo-
hou hrát pouze hráči, kteří se zúčastnili nejmé-
ně tří základních částí,“ vysvětlil Petr Lakomý 
z Bosporu. Omnáctijamkové hřiště adventure 
golfu za parkem přivítá účastníky fi nálového 
klání 23. srpna od 10 do 14 hodin.  (red)

Profesionální přístup 
Koncem března jsem byla přijata v Bo-

humínské městské nemocnici po nehodě. 
Velmi bych chtěla poděkovat celému per-
sonálu JIP za profesionální přístup, ochotu 
a vstřícnost. Velké díky patří především 
primáři Tomáši Sobalíkovi za jeho profe-
sionalitu. Velmi vám děkuji.

Lenka VICENOVÁ
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3. června jsme si 
připomněli nedožité 

90. narozeniny 
milovaného manže-
la, otce a dědečka,

pana Arnošta 
JUCHELKY.


7. července si připomeneme 

26. výročí jeho úmrtí.
S bolestí v srdci vzpomíná rodina.

Odešel náhle, bez slůvka 
rozloučení. Tak náhle, 

že je to těžko k uvěření.

13. června 
vzpomeneme 

2. smutné výročí 
tragického úmrtí 

našeho milovaného 
syna, vnuka a bratra

Vojtěcha SOSNY.


S úctou a láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou rodiče, sourozenci, 
babička, spolužáci, přátelé a kamarádi.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 

kdo tě měl rád, 
nezapomene.

16. června 
vzpomeneme 

nedožitých 80 let 
našeho tatínka,

pana Aloise BUKOVSKÉHO.


Vzpomínají dcera Alena s rodinou

a syn Petr s rodinou.

VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ

„Jediným měřítkem času 
je tento okamžik.“ J. Jampolsky

14. června oslaví 
75. narozeniny 

pan Eduard 
SEBERA
ze Skřečoně.


Do dalších let hodně štěstí a zdraví 
přejí manželka Marie, dcera Jana a 

synové Libor a Rostislav s rodinami.

INZERCE

REALITY
● Vyměním měst. byt 

4+1 za menší. 2.p., nízká 
zástavba v centru, rekon-
strukce ve vlast. režii - zděné 
jádro, obklady, dlažba, kuch. 
linka. Komora, parkování u do-
mu. Doplatek za zařízení bytu 
k jednání.  603 491 969. 
● Prodám nadstandard- 

ní RD 6+1 v Bohumíně, bez 
sousedů. 603 488 048.  
● Prodám řadovou ga-

ráž u Kauflandu v Bohu-
míně .  Cena dohodou. 
605 848 365. E-mail: 
RRRudolf@seznam.cz. 
● Prodám garáž v drá-

tovnách, volná od července za 
80.000 Kč.  605 886 779.

● Prodám nebo pronaj-
mu druž. byt 2+1 v nízké 
zástavbě v ul. ČSA. Byt je 
po celkové rekonstrukci, je 
ihned k dispozici a nastěho-
vání. Tel.: 774 502 257.
● Pronajmu garáž v Zá-

blatí (za Partyzánem). Cena: 
750 Kč.  603 777 543.
●  Pronajmu byt 0+1 

Boh.  736 228 883.
● Pronajmu nový byt 

1 + KK ve Skřečoni, 37 m2, 
ihned volný.  603 488 048.

PRÁCE

● Firma STARLIFT s.r.o. 
Bohumín přijme na HPP 
servisního mechanika se 
zaměřením na opravy 
motorů. Požadujeme: vy-
učen v tech. oboru, praxe 

● Řádkovou inzerci můžete podávat také prostřednictvím on-line 
formuláře na stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

Řešení křížovky z minulého OKA

Přijde blondýna do kuchyňského studia 
a povídá: »Dobrý den, ... já bych chtěla tu 
ISDN linku.«

v opravách motorů, ŘP B. 
Nabízíme benefity, motivují-
cí mzd. ohodnocení. Nástup 
dle dohody, nabídky zasílejte 
na e-mail:personalistika@
starlift.cz.

RŮZNÉ
● Prodám krůty vykrme-

né i na chov, po domluvě. 
 776 171 452.
● Prodej medu z Jese-

níků a včelařských potřeb 
v obchůdku U Luďky ve 
Skřečoni.  776 684 719.
● Prodám žulový dvoj-

hrob ve Vrbici, nový ná-
hrob. kámen, zaplacen na 
18 let. Cena 45.000 Kč.  
731 283 603.

SLUŽBY
● Hloubkové čištění ko-

berců, sedacích souprav, 

rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

U bunkru bude už potřetí fajn zábava
V rámci projektu »Stezka technických atraktivit« se v sobotu 21. června od 
14 do 18 hodin uskuteční u pěchotního srubu MO-S5 Na Trati ve Starém 
Bohumíně třetí ročník akce Fajne léto. U bunkru se představí Armáda ČR, 
Policie ČR a jednotka sboru dobrovolných hasičů. Připravena bude také 
ukázka vojenské techniky.

V rámci doprovodného programu 
bude připravena airsoftová a laserová 
střelnice, soutěžní hra ve stylu výcviko-
vého vojenského tábora a workshop, 
kde se návštěvníci naučí základní prvky 
sebeobrany. Součástí akce bude také 
ochutnávka vybraných specialit Morav-
skoslezského kraje.

Během akce bude možné navštívit pě-
chotní srub za snížené vstupné, dospělí 
za třicet korun, děti za deset. Každý do-
spělý návštěvník obdrží ke vstupence 
upomínkový předmět. V objektu bude 
k vidění zrekonstruovaný protitankový 
kanón, dvě fi ltrovny, telefonní ústředna 
s replikou přepojovače a zrekonstruova-
ná strojovna. Posledním přírůstkem 

expozice této kulturní památky jsou kopie 
původního nábytku. Návštěvníci si mo-
hou v bunkru zakoupit suvenýry a knihy 
s tématikou opevnění, turistickou znám-
ku číslo 694 a pevnostní medovinu.

Dopravu návštěvníků k bunkru budou 
zajišťovat autobusy na dvou trasách – 
první od záchytného parkoviště u starého 
hraničního mostu, druhá od vlakového 
nádraží se zastávkou u prodejny Albert. 
Autobusy budou jezdit zhruba v půlhodi-
nových intervalech podle zájmu návštěv-
níků. Doprava v obou směrech je zdarma.

Informace na www.bunkr-bohumin.cz 
a na stránkách Agentury pro regionální roz-
voj www.arr.cz a technotrasa.msregion.cz.

Martin HEJDA
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Ceník inzerce v Oku najdete na 
www.mesto-bohumin.cz, sekce 

zpravodajství/městské noviny Oko.

  1 započatý řádek řádkové inzerce  24 Kč

  1 cm2 plošné inzerce  18 Kč

  1/2 strany:  na výšku 92x263mm, 

 na šířku 190x128mm  3 600 Kč

  1/4 strany:  na výšku 92x128 mm, 

 na šířku 61x190 mm  1 800 Kč

  celá strana 190x273 mm  7 200 Kč

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

CENÍK INZERCE

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

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x90_CB.indd   1 22.3.2012   15:09:56

E-info je opět o něco svižnější
Bohumínská elektronická služba E-info zrychluje. Město 
službu vyvíjí a provozuje samo s minimálními náklady. 
Informační zprávy občanům rozesílá bezplatně na jejich 
mobily a e-maily. Aktuálně má E-info 2 220 uživatelů.

O distribuci SMS zpráv 
uživatelům se dosud starala 
dvě telefonní čísla. „Praxe 
ukazuje, že pokud chceme 
v krátkém čase obeslat co 
nejvíce lidí, potřebujeme sil-
nější technologické zázemí. 
Proto jsme zprovoznili hned 
osm čísel, ze kterých budeme 
SMS zprávy rozesílat,“ uvedl 
informační technik radnice 
Jiří Rozsypal s tím, že služba 
nyní umí v jednom okamžiku 
odeslat až osm textových 
zpráv současně.

Nová čísla jsou ve formátu 
730 844 001 až 730 844 008. 
Neznamená to však, že si uži-
vatelé musí do mobilu uklá-
dat všech osm čísel. Postačí, 
když si uloží jen to, ze které-
ho mu začnou zprávy chodit.

Bohumínské E-info měsíč-
ně rozešle zdarma přes pade-
sát tisíc krátkých textových 
zpráv. Za dobu fungování od 
března 2002 lidé touto ces-
tou obdrželi přes 10 640 000 
e-mailů a více než 3 670 000 
esemesek.   (luk)

Po dobu prodeje aktuálního čísla 

OKA jsou řádkové inzeráty současně 

zveřejněny také na webu města www.

mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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Chirurgické minimum před létem (3)
Tetanus je bakteriálním onemocněním. 

Bakterie jsou součástí trávicího traktu 

skotu, koní a můžeme je najít i u některých 

lidí. Odtud se dostávají do půdy, kde vytvoří 

velmi odolné spory, jež vydrží v půdě i desítky let. 

Infi kovaná hlína či prach může kontaminovat předměty 

a rány, bércové vředy, popáleniny, proleženiny a další.

Tetanus se nepřenáší z člo-
věka na člověka. K projevům 
dochází tři až třicet dní po 
nákaze, průběh může být 
vážný a i přes léčbu smrtící. 
Jedinou účin-
nou prevencí 
je očkování. 

Na  úvodní 
očkování u dětí (v Česku od 
roku 1958) navazuje přeo-
čkování v pěti a čtrnácti 
letech a následně každých 
deset až patnáct let. Ochrana 
vakcínou je velmi spolehlivá.

U mladých a zdravých 
osob se nyní přeočkovává po 
patnácti letech. V případě 
překročení doby patnácti let 
je třeba přeočkovat znovu 
třemi dávkami. 

U lidí nad šedesát let je 
lépe přeočkovávat po deseti 
letech. Přeočkovává se pak 
vždy při rizikovém úrazu, 
pokud od posledního očko-

vání uplynulo 
více  než  pě t 
let. 

Laickou pre-
vencí proti tetanu je důsled-
ná dezinfekce ran. K té je 
vhodný zejména peroxid vo-
díku, který uvolní v ráně kys-
lík, čímž zahubí bakterie. 
Pak ale musí v každém pří-
padě následovat řádné chi-
rurgické ošetření zraněného 
v nemocnici. 

Tomáš SKOBLEJ, 

zástupce primáře 

chirurgického oddělení BMN

TETANUS
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ČESKÉ PŘÍSLOVÍ POMŮCKA: ANOL, ASOT, SELSYN, TCHAB. 

SLOVEN-
SKY

„OKA”

Interna je akreditovaným 
pracovištěm
Interní oddělení Bohumínské městské nemocnice 
obdrželo akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro 
kontinuální vzdělávání lékařů v oboru vnitřního lékařství.

Interní oddělení splnilo 
požadavky jak z hlediska 
odborné způsobilosti lékařů 
– školitelů a spektra posky-
tovaných odborných výkonů, 
tak z hlediska materiálního 
a technického vybavení či vý-
ukových předpokladů. Interna 
tak získala statut akreditova-
ného pracoviště I. typu.

Udělení akreditace má po-
zitivní přínos pro nemocnici 
i pro adepty lékařského povo-
lání. Až dosud museli lékaři 

pro získání specializované 
způsobilosti v oborech, u nichž 
je povinná praxe na interně 
či jednotce intenzivní péče, 
tuto praxi absolvovat v jiné 
nemocnici, i když byli kme-
novými zaměstnanci Bohu-
mínské městské nemocnice. 
Nyní bude lékařům jejich 
působení na bohumínském 
interním oddělení uznáno 
pro splnění povinné praxe.

Lucie VLADYKOVÁ, 
manažer kvality

NOVINKY

Neziskové organizace na festivalu
Organizátoři bohumínského »Mili festivalu« se obracejí na 

neziskové organizace. Během festivalu by 30. srpna mohly 
prodávat své výrobky nebo propagovat služby. Cílem akce, na 
které vystoupí také místní zpěváci a kapely, je podpora talen-
tovaných dětí. Zájemci se mohou hlásit do 1. srpna na e-mai-
lovou adresu objednat@studio-illios.cz (do předmětu uvést 
»festival«). Bližší informace na čísle  602 428 900.  (red)
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 12.6. DO 27.6.

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 13.6. v 9–16 hodin a 14.6. v 9–12 hodin FARMÁŘ-
SKÉ TRHY. Ovoce, zelenina, sýry, domácí máslo, 
zabijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, 
pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G. Masaryka.

 ● 21.6. od 14 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Hudeb-
ní vystoupení, soutěže a atrakce pro děti i dospělé. 
Hobbypark, 50 Kč, děti 20 kč.

14.30 Oceán

16.00 Kamil Střihavka & Leaders!

18.00 Yo Yo Band

19.30 Hana Zagorová

21.00 Grog

DIVADLO

 ● 23.6. v 19 hodin MILENKA ZA DVEŘMI. Bláznivá 
situační komedie, hraje Hoff mannovo divadlo. Sál 
kina, 110 Kč.

 ● Do 13.6. DIVADELNÍ FESTIVAL NA NÁMĚSTÍ. 
Festival amatérských divadel pod širým nebem, ná-
městí T. G. Masaryka:

12.6.  v 19 hodin DOKONALÁ SVATBA. 
Hraje divadlo Tajfun.                                      

13.6. v 19 hodin  AZBUK. 
Hraje soubor Tom a Jeff .

HUDBA

 ● 12.6. a 26.6. v 16 hodin DECHOVKOVÝ 
ČTVRTEK. K poslechu zahraje orchestr Vladislava 
Oravčáka, nám. T. G. Masaryka.      

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 13.6. ve 13–17 hodin LEPORELA PRO NEJMENŠÍ. 
Čítárna s hernou.

 ● 16.6. až 20.6. ve 13–17 hodin KORÁLKY Z PAPÍ-
RU. Výtvarná dílna: korálky z barevných archů nebo 
novin.

 ● 19.6. v 9.30–12 a 13–17 hodin BOBEŠ V KNIHOV-
NĚ. Výtvarná dílna, výroba polštářku s vlastním po-
tiskem.

 ● 23.6. až 27.6. ve 13–17 hodin DESKOVÉ HRY. 
Herna - Party Alias, Známe Česko, Tik Tak Bum a další.

 ● 27.6. v 10–16 hodin FILMOVÝ DEN. Soutěž: děti 
si zkusí role kameramana, moderátora, kaskadéra, 
kostyméra. Nám. T. G. Masaryka.

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 12.6. a 13.6. v 19 hodin VŠECHNY CESTY VEDOU 
DO HROBU. Film USA (Komedie / Western), 2014, 
titulky, přístupný od 15 let, 116 minut, 120 Kč.

 ● 14.6. a 15.6. v 19 hodin ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ. 
Film Česko (Komedie), 2014, přístupný od 12 let, 74 

minut, 110 Kč. Pozn.: Film se natáčel v Bohumíně, 
Ostravě a Šilheřovicích.

 ● 15.6. v 10 hodin KHUMBA. Animovaný fi lm Jižní 
Afrika (Dobrodružný), 2013, dabing, přístupný, 85 
minut, 90 Kč.

 ● 19.6., 20.6. a 21.6. v 19 hodin VŠIVÁCI. Film Česko 
(Drama), 2014, přístupný od 12 let, 98 minut, 110 Kč.

 ● 22.6. v 10 hodin JAK VYCVIČIT DRAKA 2. Animo-
vaný fi lm USA (Dobrodružný / Rodinný), 2014, 3D, 
dabing, přístupný, 105 minut, 140 Kč, děti 120 Kč.

 ● 22.6. v 19 hodin BONY A KLID II. Film Česko 
(Drama), 2014, přístupný, 90 minut, 100 Kč.

 ● 26.6. v 19 hodin TRANSFORMERS 4: ZÁNIK. Film 
USA, Čína (Sci-fi  / Akční), 2014, 3D, dabing, přístup-
ný, 140 minut, 150 Kč.

 ● 27.6. v 19 hodin TRANSFORMERS 4: ZÁNIK. Film 
USA, Čína (Sci-fi  / Akční), 2014, dabing, přístupný, 
140 minut, 120 Kč.

 ● 28.6. v 19 hodin ZLOBA –  KRÁLOVNA ČERNÉ 
MAGIE. Film USA (Pohádka / Fantasy), 2014, dabing, 
přístupný, 135 minut, 100 Kč.

 ● 29.6. v 10 hodin HURÁ DO PRAVĚKU! Animova-
ný fi lm USA, Jižní Korea (Dobrodružný / Komedie), 
2012, dabing, přístupný, 82 minut, 90 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● Do 4.7. ONKOINTIMITY. Výstava fotografií 
Vojtěcha Novotného, snímky mapují příběh onkolo-
gicky nemocné pacientky.

 ● 13.6. v 17–30 hodin NINA A JEJÍ STUDENTI. 
Slavné árie v podání učitelky operního zpěvu Niny 
Kriutschkové, jejích studentů a absolventů. 

 ● 28.6. až  5.7. LÉTO-KRUHY 2014. Multižánrový 
festival s řezbářským plenérem a dětskou tvůrčí 
dílničkou. Areál sokolovny v Záblatí.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz 

 608 608 955, 608 975 161

 ● 20.6. VÝKLAD KARET SVĚRKOU. Individuální 
hodinový výklad karet, na objednávku

 ● 25.6. od 18 hodin ŽÍT, MEDITOVAT, MILOVAT. 
Meditace s Janou van Coppenolle v soli, na objed-
návku.

V červenci a srpnu je solná jeskyně zavřená.

OSTATNÍ AKCE

 ● 21.6. ve 14–18 hodin FAJNE LÉTO. Ukázky 
vojenské techniky, simulované zásahy, soutěže. Bun-
kr ve Starém Bohumíně.

SPORT

 ● 14.6. ve 14.30 hodin HASIČSKÉ ZÁVODY. Tradič-
ní závody dobrovolných hasičů u Kališova jezera, 
pořádá SDH Šunychl.

 ● 21.6. od 13 hodin ALPSKÝ TRAVERZ. Jízda na 
laně přes Odru u Antošovické lávky. Pro děti zdarma.

 ● 28.6. v 9.30 hodin ODEMYKÁNÍ MEANDRŮ 
ODRY. Vodácká akce, sjezd Odry ze Starého Bohumí-
na do Zabełkova.

FOTBAL Utkání na hřišti za parkem, není-li 

uvedeno jinak.

 ● 14.6. ve 13 a 14.30 hodin FFK BOHUMÍN – TJ 

PETŘVALD. Starší / mladší žáci KS sk. C.

 ● 14.6. v 17 hodin FK ZÁBLATÍ – B.F. ORLOVÁ. 

Okresní přebor, skupina B, hřiště Záblatí.

 ● 15.6. v 10 hodin FK BOHUMÍN – SK DĚTMARO-

VICE. Dorost, okresní přebor.      

 ● 15.6. ve 14.30 hodin FK BOHUMÍN B – FK 

TĚRLICKO. Mladší žáci, okresní přebor.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: BOSU v pondě-
lí v 19 hodin, úterý v 19.30 hodin, středu v 18 a 19 

hodin, neděli (začátečníci) v 19 hodin; PILATES v 

pondělí v 18 hodin a ve čtvrtek v 18.30 hodin. Na 

BOSU nutná rezervace na  734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin., velká tělocvič-

na. ZŠ ČSA. 731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvična 

ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku 604 999 

147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 

velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 

SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 

v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-

dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična 

ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

AQUACENTRUM 

Koperníkova 1216,  596 092 300, 

777 707 786, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až čtvrtek: 6 –  21 hodin

pátek:  10 – 21 hodin

víkendy a svátky:  8 – 21 hodin

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA

pondělí až neděle: 9 – 21 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

Letní sporty na zimáku – badminton, tenis, stolní 

tenis, nohejbal a volejbal.

PROVOZNÍ DOBA

denně: 9 – 22 hodin
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Vážná témata v poutavém balení
Hendikepovaní, senioři, lidé v nouzi nebo děti. Právě 
jim byl určen Den sociálních služeb a Den zdraví, který 

se konal 28. května na náměstí T. G. Masaryka, v kině K3
 a Salonu Maryška. Návštěvníkům se představilo pětatřicet 
služeb sociálního zaměření. 

Den sociálních služeb pořádá tým Ko-
munitního plánování Bohumína jednou 
za dva roky. Jeho cílem je upozornit na 
organizace, které ve městě fungují a po-
máhají. „Mnozí lidé netuší, kam a na 
koho se s konkrétním problémem obrá-
tit, někteří se i ostýchají. Den sociálních 
služeb má v tomto směru pomoci. 
Všechny služby se prezentují přehledně 
na jednom místě, samozřejmostí je i po-
radenský servis,“ popsal akci vedoucí 
odboru sociálního Daniel Ucháč.

Velkým lákadlem byl také souběžně 
probíhající Den zdraví ve foyer kina. 
Pracovníci Bohumínské městské nemoc-
nice zde zájemcům bezplatně měřili 
cholesterol, tlak a cukr v krvi. Nechybě-
la podologická poradna či poradenství 
v oblasti výživy. 

V záplavě informací přišly vhod také 
atraktivní ukázky nebo hudební vystou-

pení. O to první se mimo jiné postarala 
šestiletá fenka Šiška. Původně pomáhala 
kriminalistům, nyní plní roli canistera-
peutického psa. Kulturním zpestřením 
bylo vystoupení dětí z mateřinky 
v Nerudově ulici nebo koncert kvartetu   
Abba Rock Show. 

Součástí tématické akce byly také 
dotazníkové průzkumy. Lidé mohli upo-
zornit na špatně schůdná a bariérová 
místa ve městě, druhý průzkum měl 
zjistit, jaké sociální služby Bohumíňáci 
postrádají. Vyplněných dotazníků se 
sešlo čtyřiapadesát a zabývat se jimi 
bude tým komunitního plánování. Z jeho 
dílny pochází také aktualizovaný Katalog 
sociálních služeb. Premiéru si odbyl právě 
na náměstí. Publikace přináší přehled 
všech dostupných sociálních a zdravot-
ních služeb v Bohumíně, Rychvaldu 
a Dolní Lutyni. (balu, erh)y
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