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Také okolí »hoteláku« bude nádherné

Oslav se průběžně zúčastni-
ly desítky lidí, mnozí navštívili
výstavu ve vestibulu, jiní při-
hlíželi koncertu dechové hud-
by a vystoupení mažoretek ta-
nečního souboru Impuls před
výpravní budovou. 

Nad oficiální rámec oslav
»160« proběhlo i setkání býva-
lých a současných vedoucích
zaměstnanců ŽST Bohumín.
Bývalý náčelník železniční sta-
nice Bohumín Ladislav Seitl
oslavil v dubnu 2007 osmde-
sáté narozeniny. Vedení želez-
niční stanice Bohumín mu 
k tomuto životnímu jubileu
popřálo a předalo malý dárek.
Prvomájová akce byla důstoj-
ným připomenutím výročí,
hlavní oslavy proběhnou 29.
září 2007. 

Ivan ČIMBORA, 
náměstek vrchního přednosty

160 let železnice v Bohumíně
Prvního května si železniční stanice Bohumín připomně-

la příjezd prvního vlaku z Lipníku nad Bečvou do Bohumí-
na. Od té doby uplynulo 160 let. 

▲ Dechový orchestr Českých
drah pod vedením kapelníka La-
dislava Drahozala (první zpra-
va). Foto: Miloslav Sikora 

Tak nám hotelový dům 
opět plní první stránky no-
vin. Jinak než »hotelák« mu
už asi říkat nebudeme, příliš
jsme si na to zvykli, ale snad
to již nikdy nebude pověstný
»opičák«.

Tentokrát to není kvůli me-
diálně známému vystěhování
těch, kteří nelegálně objekt 
obývali, ani kvůli vymáhání
vysokých pohledávek za škody,
které svým protiprávním jed-
náním městu způsobili. Blíží
se dokončení 86 nových bytů 
a již se začínají hlásit zájemci.
Dá se předpokládat velký zá-
jem, proto neváhejte a přij�te
co nejdříve! 

O náročných podmínkách
pro možnost nájmu se již v Oku
psalo. Dovolte mi proto dnes
trochu širší pohled na bydlení
v této lokalitě. Budou to větši-
nou menší, přesto hezké byty,
ve vyšších patrech s pěknou
vyhlídkou na celé město, mi-
mořádně vybavené i kuchyň-
skými linkami a sporáky. To
obvykle u nových bytů nedělá-
me, v tomto případě se ale jed-
ná o nájemníky s omezenými
příjmy (dotační podmínky mi-
nisterstva) a dá se předpoklá-
dat, že budou-li se do budouc-
na chtít přestěhovat jinam, ne-
musí řešit problém, co s vlast-
ní linkou. Stanovili jsme také
velmi přísné podmínky účasti
v licitaci. Věřím, že to nájem-
níci budou brát spíše pozitivně
- čistý trestní rejstřík a to, že
nikdy nebyli v přestupkové
komisi řešeni pro delikt naru-
šování občanského soužití,
bude zároveň zárukou, že bu-
dou mít i stejně slušné souse-
dy. Konečně, jinak už nikdy 
v našich bytech postupovat
nebudeme.

Budoucí nájemníci si budou
moci byty, o které mají zájem,
včas prohlédnout. Budou jistě

chtít vědět, jak vypadají. Ale
budou chtít také znát, jak bu-
de okolí jejich domova, nachá-
zejícího se sice u lesa, ale záro-
veň v blízkosti centra, vypa-
dat. A to je hlavní důvod, proč
nyní píši do Oka. 

Ještě v letošním roce do-
končíme vloni započatou rege-
neraci celého sídliště Svato-
pluka Čecha. Také Rafinérský
lesík se dočká velkých změn.
Chystáme projekt jeho přemě-
ny na lesopark s běžeckými 
a cyklistickými stezkami, výbě-
hem pro psy a novou výsad-
bou. Jeho součástí bude i dět-
ské dopravní hřiště. Samotné
okolí hotelového domu zkrášlí
nová zeleň a vznikne další par-
koviště. 

Právě nedostatek parkova-
cích míst v souvislosti s 86 no-
vými nájemníky nás vede k ú-
vahám o budoucnosti nebyto-
vé části bývalého hotelového
domu, kde je dnes prodejna
levného zboží, která do okolí
přivádí mnoho aut. 

▲ Pohled z hotelového domu na město. Foto: František Krejzek

Dokončení na str. 3
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▲ Prolézačky ve Starém Bohumíně Foto: František Krejzek

Veřejná dětská pískoviště
mají podle hygienických no-
rem splňovat zpřísněný režim
provozování. Jedná se napří-
klad o ochranou proti volně
pobíhajícím psům, kočkám,
popřípadě jiným zvířatům.
Ve městě máme v evidenci
zhruba 25 pískovišť a 7 dět-
ských koutků vybudovaných
v posledních čtyřech letech. 

Na jejich údržbu je letos vy-
členěno 150 tisíc korun. Nová
pískoviště se nestaví. Město 
v minulých letech v centru 
i městských částech vybudova-
lo dětské koutky, které mají pí-
sečné podloží určené k hrám.
Dětem navíc nabízí různé 
atrakce k rozvíjení jejich pohy-
bových dovedností. 

Stávající veřejná pískoviště
jsou dvojího charakteru: ta,
která nejsou příliš využívaná
postupně podle finančních
možností rušíme a likvidujeme
(celkem bylo již zrušeno 6 pís-

Jaká je budoucnost pískoviš� v našem městě?

koviš�). Ostatní, která jsou za-
tím dětmi využívána, neruší-
me, naopak se čistí, vyměňuje
a dosypává se v nich písek. Ča-
sový interval výměny písku
není předepsán. Je to velmi in-
dividuální (např. nový písek
může být kontaminován již

následující den). Snahou je
však provádět výměnu aspoň
jednou ročně, a to v jarních
měsících. Výměna je však pro-
vedena pouze na základě žá-
dosti občanů, jejichž požada-
vek je posuzován z hlediska
počtu hrajících si dětí, četnosti

využívání, počtu vedlejších
pískoviš� v celé lokalitě a v ne-
poslední řadě také z hlediska
záměru města pro budoucí vy-
užití dané lokality. 

Výhledově budou ponechá-
na jen ta pískoviště, která se
nacházejí v uzavřených areá-
lech mateřských škol a center.
Tyto instituce jsou totiž díky
oplocení schopny zajistit poža-
dovanou kvalitu písku napří-
klad tím, že pískoviště bude 
v době, kdy si děti nehrají, za-
kryto, a tím chráněno před
kontaminací. Odbor školství,
kultury a sportu spolu s ředi-
telkami škol připravuje záměr
postupného zpřístupnění škol-
ních areálů pro volnočasové
aktivity bohumínských dětí
během víkendových dnů a let-
ních prázdnin. Největší obavy
máme ale z »nájezdů« vandalů,
které mohou celý záměr zhatit. 

Jiří DRLÍK, odbor školství,
kultury a sportu

Vymyslete název a cho�te do kina zadarmo

»K.A.R. a městská knihovna
se první prázdninový den sloučí 
a vytvoří jednu společnou měst-
skou příspěvkovou organizaci.
Naší součástí už od 1. července
nebudou taneční soubory Radost
a Impuls. Ty se přiřadí k bohu-
mínskému domu dětí a mládeže.
Přitom právě podle souboru Ra-
dost nese agentura své stávající
jméno,« řekl ředitel K.A.R.
Karel Balcar s tím, že to jsou
důvody, proč K.A.R. nyní hle-
dá svůj nový název.

Zájemci mohou nápady na
jméno nově vzniklé organizace
slučující knihovnu, kino i kul-
turu ve městě zasílat do konce
května pod heslem Název pro
KAR e-mailem na adresu 
radost@karbohumin.cz nebo
poštou na K.A.R. Bohumín,
Studentská 781, 735 81 Bohu-
mín. Návrhy na nové pojme-

nování mohou zájemci vhodit
také do schránky důvěry měst-
ského úřadu nebo odevzdat v
infocentru bohumínské radni-
ce. Nápady mohou lidé posílat 
i formou SMS na telefonní čís-
lo 732 596 092. Kromě sou-
těžního jména nové organiza-
ce je zapotřebí připojit také
jméno a příjmení autora návr-
hu, jeho telefon i adresu.

»Lidé mohou navrhnout neo-
mezený počet nových názvů. Při
hledání nového jména mohou za-
chovat stávající bohumínský trend
a pojmenovat novou organizaci
na písmeno B. Tak získaly své
jméno městské organizace Bospor
(Bohumínská sportoviště) nebo
BM servis (Bohumínský městský
servis). Anebo se mohou od toho-
to trendu odklonit a místo napří-
klad názvu BOSK (Bohumínské
středisko kultury) navrhnout po-

jmenování jako 3K (Kultura,
knihovna, kino), KIV (Kultura,
informace, vzdělání) či cokoliv ji-
ného. Záleží na nápaditosti lidí 
a jejich chuti vymýšlet a hrát si 
s písmeny,« dodal Karel Balcar.

Ankety se mezi lidmi těší
velké oblibě. Občané už městu
pomohli najít název pro zre-
konstruované náměstí v cent-
ru města - náměstí Budouc-
nosti. Také společnost Bospor,
která provozuje aquacentrum

a zimní stadion, dostala název
od občanů. Návrhů na pojme-
nování penzionu, který vznikl
rekonstrukcí staré vodárenské
věže, se sešlo více než 600.
Nakonec zvítězil ten nejjedno-
dušší - Penzion ve věži. Stejně
jako v ostatních případech roz-
hodnou také o novém názvu
pro Kulturní agenturu K.A.R.
bohumínští zastupitelé, a to
na svém červnovém zasedání. 

Lucie BALCAROVÁ

▲ Okolo kina už zmizela drátěná stavební ohrada. Bílá budova se stane
po rekonstrukci důstojným stánkem kultury. Foto: František Krejzek

Nový název hledá Kulturní agentura Radost (K.A.R.) Bo-
humín. Kdo se do soutěže zapojí, zašle svůj nápad a vyhraje,
může až do konce roku chodit zadarmo na všechna promítání
bohumínského kina. Stejnou cenu dostane také člověk vylo-
sovaný z neúspěšných návrhů.
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O městské byty v Bohumíně se licituje v budově bohumín-
ské radnice v I. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří
230. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. 

● Byt na ulici Nerudově
973, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 42, 9. nadzemní podlaží.
Celková plocha 28,51 m2, pro
výpočet nájemného 27,51 m2.
Prohlídka bytu 10.5. od 10
do10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 14.5. v 16 hodin.

● Byt na ulici Nerudově
468, 1+1, kategorie II., číslo
bytu 6, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 45,60 m2, pro
výpočet nájemného 43,75 m2.
Prohlídka bytu 10.5. od 9.30
do 10 hodin. Licitace se koná
14.5. v 16.15 hodin. (vach)

Licitace městských bytů

Velké kotelny 
9.5. - 11.5. objekty na ulici

Mírová 1015, 1016.
14.5. - 18.5. objekty na uli-

cích Osvoboditelů 1019, 1020
až 1025, Čáslavská 990 až
993, 1176.

2.7. - 5.7. objekty na ulici
Nerudova 1157, 1158.

9.7. - 13.7. objekty na uli-
cích Čáslavská 53, 55, 193,
205, Čs. armády 31,160, Štefá-
nikova 959 až 960, Okružní
1087, 1068, 1069.

16.7. - 20.7. objekty na uli-
cích Masarykova 927 až 932,
Kostelní 433, 436, 312, 328,
Komenského 1150 až 1152,

Štefánikova 1146 až 1149,
Vrchlického 912 až 920, 621,
Husova 915 až 917.

23.7. - 27.7. objekty na uli-
cích Tovární 421 až 429, Bu-
dovatelská 297 až 311, Bezru-
čova 1143 až
1145.

30.7. - 3.8.
objekty na ulicích Jateční 149 -
266, 1153, 1154.

6.8. - 10.8. MŠ Nerudova
1041, náměstí Svobody 7, Čs.
armády 1042 až 1050.

13.8. - 17.8. objekty na uli-
cích 9. května 68, 83, 84, 100,
náměstí T. G. Masaryka 933
až 944, Studentská 890.

20.8. - 24.8. objekty na uli-
cích Nerudova 973, Čáslavská
982 až 989, Slezská 348.

27.8. - 31.8. objekty na uli-
cích Mírová 945 až 950, Šuny-
chelská 951 až 956.

Po dobu odstávky bude plně
vyřazen zdroj tepla z provozu.
Z tohoto důvodu nebude u-
skutečněná ani dodávka teplé

užitkové vody.
O jakékoliv

případné změ-
ně v termínu odstávky budou
odběratelé včas informováni.
Informace o odstávce u jedno-
tlivých odběratelů bude pro-
vedena formou samostatně
vyvěšených informačních letá-
ků na příslušném objektu. 
U objektů, které nejsou uve-
deny na seznamu, odstávka

provedena nebude. Drobné 
opravy budou provedeny za
provozu.

Opravy a údržba malých
zdrojů bez výroby teplé užit-
kové vody budou prováděny 
v termínu od 28.5 do 15.6.

Týká se to objektů na uli-
cích Příční 214, Husova 559,
Masarykova 225, Čáslavská
1067, Jateční 865, Na chalu-
pách 121, kotelna PK 38-41 po-
žární zbrojnice Pudlov, Záblatí,
Starý Bohumín, Vrbice, pošta
Pudlov, Záblatí a Čáslavská 268.

Opravy a údržba malých zdro-
jů s výrobou teplé užitkové vo-
dy budou provedeny v termí-
nu od 18.6. do 22.6. v objek-
tech na ulicích 9. května 592,
Nerudova 1156 a Školní 65.

Petr BIJOK, BM servis, a. s.

Plán letních odstávek kotelen BM servisu
Pro letošní rok je již hotov plán letních odstávek velkých i

menších kotelen, které provozuje BM servis, a. s. V letním ob-
dobí roku bude prováděna odstávka zdrojů tepla následovně.

▲ Byty mají členité místnosti a kryté lodžie. Foto: František Krejzek

Také okolí »hoteláku« bude nádherné

Také tyto informace by měly
případné zájemce o bydlení 
v nových bytech zajímat a se-
hrát důležitou roli při jejich

rozhodování. Okolí hotelové-
ho domu totiž bude nádherné! 

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína

Dokončení ze str. 1

Dnes již existují jen dvě va-
rianty řešení nebytové části
bývalého hotelového domu.
Bu� bude objekt zdemolován
a na jeho místě vyroste z části
parkoviště, nebo bude skelet
objektu využit právě na patro-
vé garáže. 

Letos také provedeme gene-
rální rekonstrukci mateřské
školky, což je pozitivní infor-
mace pro rodiny s malými dět-
mi. Lokalitu cihlových domů,
stejně jako jiné obdobné, čeká
postupná změna skladby oby-
vatel právě na ty, kteří splňují
naše náročné představy o sluš-
ných a platících nájemnících. 

Kulturní agentura Radost má od 2.
května nového ředitele. Stal se jím Karel
Balcar z Ostravy. 

Nového ředitele čeká v prvních měsících
úkol »nastartovat« provoz kina po rozsáhlé
rekonstrukci, spojit stávající agenturu s měst-
skou knihovnou a dát organizaci rozšířený
rámec činnosti. S novým názvem, který se
teprve hledá, by měla příspěvková organi-

zace města vytvořit kulturně společenské centrum. Rozhovor
s Karlem Balcarem připravujeme do dalšího čísla. (frk)

Nový ředitel kulturní agentury Radost

Setkání s občany
v městských částech

Setkání občanů městských
částí s vedením města a zá-
stupci radnice se uskuteční
ve dnech 5. až 7. června.

● V úterý 5. června od 16
hodin ve Vrbici v restauraci U
Zvonu, následně v Pudlově v
17.30 hodin v restauraci U Ka-
nárků.

● Ve středu 6. června od 16
hodin v Šunychlu v restauraci
U Jelena, v 17.30 hodin ve Sta-
rém Bohumíně v základní
škole.

● Ve čtvrtek 7. června od 16
hodin v Záblatí v sokolovně, 
ve Skřečoni v 17.30 hodin 
v základní škole. (red)

opravy



4 Informace z radnice, aktuality číslo 9/2007

Řidiči, kteří jezdí kolem parku Petra Bez-
ruče přes křižovatku ulic Šunychelská a Mí-
rová, si budou muset dát od druhé poloviny
května v tomto úseku větší pozor. 

Dojde zde ke změně přednosti v jízdě, kdy se
hlavní komunikací stane ulice Šunychelská, ve-
doucí kolem nové prodejny Lidl, a výjezd z ulice

Mírová bude označen jako vedlejší komunikace.
Doposud to platilo naopak. »Změna začne platit
od 14. května, v případě deštivého počasí o den po-
zději. Řidiči na to budou upozorněni přechodným
dopravným značením - Pozor, změna v přednosti 
v jízdě,« informoval Petr Sobek z odboru dopra-
vy naší radnice. Lukáš KANIA

▲ Stav podlahy Antošovické lávky k 23. dubnu 2007. Tato zlomená
deska již mezitím byla vyměněna. Foto: Ivo Lenoch

V červenci 2000 byla po
třech letech od povodní po-
stavena přes řeku Odru no-
vá Antošovická lávka. Po 
sedmi letech je ale dřevěná
podlaha lávky v nevyhovují-
cím stavu.

Již dva roky od otevření bylo
nutno několik dřevěných pr-
ken vyměnit. Firma, která
stavbu dodala, provedla opra-
vy ještě v záruční době. Dřevo
bylo nedostatečně vysušeno 
a některé dřevěné díly se zača-
ly prohýbat a ohrožovat zejmé-
na cyklisty, kteří často lávku
používají. V letošním roce
provedl odborník hlavní pro-
hlídku a označil stav lávky jako
neuspokojivý.

O postupu města v případě
opravy Antošovické lávky
jsme hovořili s Ivo Lenochem

Antošovická lávka nutně potřebuje opravu

z odboru životního prostředí 
a služeb.

»Jako vhodné řešení se jeví do
budoucna výměna všech dřevě-
ných prvků za kovové pozinkova-

né rošty, které se používají v prů-
myslu. Toto řešení je ovšem fi-
nančně náročné. Jarní prohlídka
si vyžádala výměnu dalších zhru-
ba osmdesáti  prken,« komento-

val Ivo Lenoch současný stav
Antošovické lávky.

U vjezdu z obou stran lávky
je nyní pouze upozornění, že
vstup je zde na vlastní nebez-
pečí. K další opravě dojde 
v nejbližší době.

»Větší opravu provede firma
Orcus, která již připravuje dřevě-
né prvky k montáži. Je nutné je
důkladně vysušit, aby nedocháze-
lo k podobným problémům, s ja-
kými jsme se již potýkali. Předpo-
kládáme, že výměna bude prove-
dena za provozu v letních měsí-
cích. Pokud by došlo k výrazné-
mu snížení bezpečnosti uživatelů,
budeme muset vstup na lávku
zcela zakázat. Pak by následova-
la totální výměna dřevěné podla-
hy za kovové rošty,« doplnil Ivo
Lenoch.

František KREJZEK

Společnost Sazka se ohra-
dila proti některým tvrzením
odpůrců výherních a hra-
cích automatů v Bohumíně
v regionálních médiích. Mluv-
čí Sazky Zdeněk Zikmund
médiím i městu ve svém pí-
semném prohlášení sdělil, že 
v Bohumíně výherní hrací
přístroje ani videoterminály
systému StarPort neprovo-
zovali a neprovozují. 

Ve svém prohlášení se spo-
lečnost Sazka navíc dušuje, že
nad rámec zákonných povin-
ností videoterminály neroz-
mis�uje u škol, zařízení sociál-
ní a zdravotní péče nebo bu-
dov úřadů a církví. 

Město Bohumín, ani bohu-
mínští autoři petice proti video-

terminálům a hazardním hrám
neprotestují proti konkrétním
provozovatelům videotermi-
nálů, ale proti postupu minis-
terstva financí. 

Město žádalo ministerstvo
financí o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k infor-
macím. Z informací minister-
stva vyplynulo, že navzdory
prohlášení Sazky má tato spo-
lečnost v Bohumíně povoleny
čtyři videoterminály v Kostel-
ní ulici v samotném centru
města. 

Už z názvu ulice vyplývá, že
se jedná o místo v bezpro-
střední blízkosti katolického
kostela a fary. Kostelní ulice je

dokonce také vedle městského
úřadu i střední školy. 

»Ministerstvo financí a společ-
nost Sazka by si měli navzájem
sjednotit informace. Není důleži-
té, zda přístroje v povolených pro-
storách jsou či nejsou a zda je
společnost provozuje. Stačí, že je
tam ministerstvo povolilo a dalo
jim možnost kdykoliv je provozo-
vat. Pokud je skutečně aktuální
postoj společnosti Sazka takový,
že hodlá respektovat vyhlášky ob-
cí, nejít proti nim a nežádat po
ministerstvu financí o povolení
těchto přístrojů, tak jej samozřej-
mě vítáme,« řekl starosta Bo-
humína a senátor Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

K výrokům Sazky o videoterminálech 
Vyjádření představitelů města Bohumína 

Změna přednosti v jízdě na Šunychelské ulici
krátce

● Nečekejte s výměnou
na poslední chvíli
Platnost některých řidič-

ských průkazů letos skončí po-
sledním prosincovým dnem.

Jedná se o doklady, které by-
ly vydány v období od 1. čer-
vence 1964 do 31. prosince
1993. Pracovníci odboru do-
pravy městského úřadu dopo-
ručují všem řidičům, kterých
se výměna řidičských průkazů
týká, aby ji neodkládali na po-
slední chvíli. Vyhnou se fron-
tám i možnosti, že zůstanou
několik dnů bez platného ři-
dičského oprávnění. Doklady
tiskne Státní tiskárna cenin 
a to nějakou dobu trvá, zvláš�
když nastane velký přetlak prá-
vě na konci roku. Nyní vaše
žádosti vyřídí na evidenci řidi-
čů a vozidel bez čekání a bez
zbytečných »nervů«. (red)

● E-info je zdarma
Zaregistrujte se u služby E-

info (e-info.mesto-bohumin.cz/
register.php) a získáte zdarma
informace o městě, progra-
mech, výlukách, sportu a zají-
mavostech. Jsou zasílány na e-
mail či formou SMSky na mo-
bil a nově i přes ICQ. (red)
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Maják městské policie
z vagónů Českých drah ve Vr-
bici, přistihli strážníci u vozid-
la Š120, kam lup ukládali. Pří-
pad byl postoupen Polici ČR.

● Jedenáctiletá dívenka 
z Rychvaldu oznámila hlídce
městské policie, že před chvílí
si od ní vypůjčil nějaký mladík
mobilní telefon a pak s ním u-
tekl směrem za hřbitov. Stráž-
níci naložili dívenku do vozid-
la a projížděli přilehlé ulice.
Hledaného mladíka z Orlové
zadrželi a poblíž nalezli i dív-
čin telefon.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Strážníci zadrželi 26. dub-
na čtyři muže s plným dvouko-
lákem, kteří kradli ze zahrad 
a zahradních chatek na ulici
Petra Cingra železný materiál.
Tutéž čtveřici mužů strážníci 
o něco dříve kontrolovali mezi
řadovými garážemi v Pudlově.

● Po půlnoci 28. dubna hlíd-
ka městské policie, díky ozná-
mení, zadržela tři osoby, z nichž
jedna rozbila prosklené vstup-
ní dveře do domu na ulici Ma-
sarykově.

● Dalších šest mužů, kteří
kradli železný materiál přímo 

Komise k projednávání pře-
stupků zasedá za účasti tří čle-
nů. V průběhu loňského roku
bylo oznámeno celkem 913
přestupků, což je o 351 méně,
než v roce 2005. 

Nejpočetnější skupinou (352)
byly přestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti silničního
provozu. Zde klesl jejich počet
ve srovnání s rokem 2005 
o 32. Z celkového počtu těch-
to přestupků bylo 73 na úseku
ochrany před alkoholismem 
a jinými toxikomániemi (pod-
napilí řidiči). Komise uložila
celkem 89 zákazů činnosti
spočívající v zákazu řízení mo-
torových vozidel. Projednáno
bylo 168 přestupků spácha-
ných v souvislosti s porušením
zákona o provozu na pozem-

ních komunikacích. Jednalo se
především o dopravní nehody,
porušení zákazu stání na mís-
tech, kde je stání zakázáno,
stání mimo vy-
hrazené par-
koviště v obyt-
né zóně, nebo na parkovišti
vyhrazeném pro vozidla pře-
pravující osobu těžce postiže-
nou a nevyhovující technický
stav provozovaných vozidel.
Na celkovém počtu těchto
přestupků se nemalou měrou
podílely přestupky spáchané 
v souvislosti s provozováním
vozidla bez pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou
provozem vozidla.

Přestupky proti majetku se
komise zabývala ve 119 přípa-
dech. I zde jejich počet proti

předcházejícímu roku klesl 
o 18. Nejčastěji to byly případy
krádeží kovového materiálu 
v objektech železáren, Čes-
kých drah, drobné krádeže 
v supermarketech, úmyslné
poškozování majetku a různá
podvodná jednání a zpronevě-
ry mezi občany. 

V další skupině přestupků,
které komise projednávala, 

je vyhrožová-
ní újmou na
zdraví, nebo

drobným ublížením na zdraví,
verbální útoky na čest a důstoj-
nost osob, případně činění růz-
ných schválností. Přestupko-
vým řízením jich prošlo 45, což
je o 10 méně proti roku 2005.

Rušení nočního klidu v by-
tech pouštěním hlasité repro-
dukované hudby, případně ne-
přístojným chováním pod vli-
vem alkoholu, znečiš�ování
veřejného prostranství a dále
případy neuposlechnutí výzvy
veřejného činitele při výkonu
jeho pravomoci v souvislosti

se služebními zákroky strážní-
ků městské policie, to jsou
přestupky proti veřejnému po-
řádku. V roce 2006 jich bylo
projednáno celkem 53. 

A nakonec přestupky proti
pořádku ve státní správě a sa-
mosprávě. Bylo jich ve zmíně-
ném období projednáno dva-
cet dva. Nejčastěji se jednalo 
o porušení obecně závazné vy-
hlášky města o regulaci pohy-
bu psů a jiných zvířat, nebo 
o porušení obecně závazné vy-
hlášky města upravující mani-
pulaci s komunálním odpa-
dem - založení černých sklá-
dek. 

Přestupková komise v roce
2006 uložila celkem 389 po-
kut s finančním objemem ve
výši přesahující 1,8 milionu
korun. V porovnání s rokem
2005 bylo uloženo o 74 pokut
méně, avšak finanční objem u-
ložených pokut byl vyšší o té-
měř 300 tisíc korun. 

Šárka PALERMOVÁ, 
vedoucí odboru právního

paragrafy

Přestupky ve městě klesly za rok o třetinu
Obecnou povinností všech občanů je respektování práva

spoluobčanů, dodržování zákonů a jiných právních předpisů.
Přestupkový zákon ukládá správním orgánům vést občany 
k dodržování především těch povinností, jejichž porušování
ztěžuje plnění úkolů státní správy a územní samosprávy, ruší
veřejný pořádek a občanské soužití.

Šotek v minulém OKU
Nedopatřením jsme v minulém čísle novin uvedli u jména 

autorky článku Puškinův památník v Maryšce, že se jedná o stu-
dentku gymnázia. Správně mělo být »pedagog gymnázia«. Naše
omlazení paní profesorky se však nedočkalo vděku. Proto se
omlouváme čtenářům i Haně Habramové. (red)

Pomník dostal nové místo

Před zahájením výstavby nákupního střediska Lidl byl 
z prostoru kasáren odvezen kámen s pamětní deskou 104 Po-
lákům, kteří zahynuli v takzvaném »polenlagru«. Nově byl
památník umístěn na důstojném místě v parku Petra Bezru-
če, nedaleko původního umístění. Na desce je dvojjazyčný
text, který říká: Zde, na území kasáren v letech 1942 - 1944 
v táboře nucených prací, zahynuli 104 Poláci. (red)

Foto: Šárka Drápelová
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...vysílání T.I.K.u můžete sledo-
vat na internetu? Ve videoar-

chivu sekce Zpravodajství můžete kdykoliv spustit aktuální verzi,
která současně běží ve vyhrazených vysílacích časech na kanále
kabelové televize. Najdete zde také všechny archivní záznamy 
vyrobené TV Marko pro město. (red)

víte, že... Poděkování za lidský přístup
Děkujeme paní Matouškové z Cura medica za profesio-

nální a lidský přístup k rodině již zemřelé paní Karkoškové 
z Rychvaldu. Eva BAJANÍKOVÁ

Budova kina, která po re-
konstrukci již odkryla celou
svou novou fasádu, má už ta-
ké nové interiéry. Montáž
probíhala v prvních májo-
vých dnech. Všechny práce
zde finišují, termín dokonče-
ní se nezadržitelně blíží. 

Pohled z náměstí na krémo-
vě bílou fasádu dává tušit, že
změny uvnitř budou přinej-
menším stejně příjemné. Hle-
diště vybavené novými poho-
dlnými, modrými, sametovými
sedadly, rozšířená plocha je-
viště pro kulturní vystoupení
domácích i hostujících uměl-
ců, v zákulisí šatny a sociální
zařízení pro účinkující. Sál ki-
na je nově klimatizován, do
budovy je bezbariérový vstup 
a v hledišti jsou vyhrazena dvě
místa pro vozíčkáře. 

Kdy budou práce dokonče-
ny a jaký program chystá kul-
turní agentura Radost pro ot-
vírací ceremoniál jsme se ze-
ptali Lenky Jochimové z odbo-
ru investičního a Karla Balca-
ra, ředitele K.A.R.u.

»Kolaudace rekonstruované bu-
dovy kina je naplánovaná na 17.

V »novém« kině už se dnes dá i sedět

května. Začátkem června se mo-
hou návštěvníci těšit na zahájení
provozu nového kulturního stán-
ku. Do té doby proběhnou všech-
ny zákonné lhůty kolaudačního
řízení,« řekla k termínu dokon-
čení opravy Lenka Jochimová

z investičního odboru měst-
ského úřadu.

»Připravujeme den otevřených
dveří. Lidé si budou moci všechny
prostory zrekonstruované budovy
kina projít, usednout na chvíli do
nového hlediště a zhlédnout se-

střih videozáznamu, který doku-
mentuje celou rekonstrukci. Ve-
čer proběhne slavnostní zahájení
a první promítání,« prozradil
Karel Balcar připravovaný pro-
gram dne "K".

František KREJZEK

▲ Na snímku dělníci právě montují řadu nových sedadel. Foto: Lucie Balcarová

Již čtvrtá schůzka učitelů 
obou škol, na kterých byly do-
hodnuty podmínky spoluprá-
ce, termíny návštěv a další,
proběhla 8. března. Setkání se
uskutečnila střídavě v obou
školách, učitelé se navzájem
představili a shlédli školní bu-
dovy svých partnerů. 

K prvnímu historickému
setkání mezi našimi žáky a je-
jich kamarády z Polska došlo

30. března. Společně strávené
dopoledne probíhalo ve zna-
mení přicházejícího jara a blí-
žících se Velikonoc. Na úvod
nás polští kamarádi přivítali
krátkým kulturním progra-
mem, který začal česky zazpí-
vanou písničkou. Dále pokra-
čovali již v polštině - prostřed-
nictvím básniček, písniček 
a scének nám ukázali, jak se
slaví Velikonoce v Polsku. Bylo

S polskými dětmi ze Zabełkova si rozumíme
Od ledna roku 2007 se úspěšně vyvíjí mezinárodní spolu-

práce mezi naší Základní školou na tř. Dr. E. Beneše a základ-
ní školou v polském Zabełkově.

moc zajímavé dovědět se o tra-
dicích a zvycích jiného národa.

Potom jsme se rozdělili do
menších česko - polských sku-
pinek, usadili se ke čtyřem
dlouhým stolům a pustili se do
práce. Zdobili jsme velikonoč-
ní kraslice, barvili sádrové od-
litky s velikonočními motivy,
zhotovovali papírové zajíčky 
a beránky. Příjemnou atmosfé-
ru doprovázely polské lidové
písničky a taneční hry.

Ve dvanáct hodin jsme s pří-
jemnými pocity, velikonoční
náladou a spoustou vlastno-

ručně zhotovených výrobků
nasedli do autobusu. »Děkuje-
me, bylo tu u vás fajn. Těšíme se
na brzkou shledanou u nás v Bo-
humíně!«

V květnu bude zároveň po-
depsaná symbolická dohoda 
o vzájemné spolupráci mezi o-
běma školami a spolupráce
bude oficiálně zpečetěna. Pod-
pisu smlouvy se zúčastní zá-
stupci dětí, kantorů a také zři-
zovatelé obou škol (město Bo-
humín a obec Krzyżanowice).

Žáci 2. - 4. tříd 
ZŠ na tř. Dr. E. Beneše



7Vyznamenání z kraje, dění ve městěčíslo 9/2007

▲ Jan Kantor přebírá ocenění z rukou hejtmana Moravskoslezského
kraje Evžena Tošenovského. Foto: Petr Kůdela

V Hasičském muzeu v Os-
travě převzalo 24. dubna 
jednapadesát příslušníků
hasičského cechu z rukou
hejtmana Moravskoslezského
kraje Evžena Tošenovského a
zástupce ředitele Hasičské-
ho záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje Vladi-
míra Vlčka medaile II. a III.
stupně za věrnost. 

Toto ocenění za příkladné
plnění služebních povinností
po dobu nejméně 20 let, re-
spektive nejméně 10 let u pro-
fesionálních hasičů převzali
také Jan Kantor ze Záblatí 
a Zdeňka Schmidtová z Nové-
ho Bohumína. Oba pracují 
u Hasičského záchranného
sboru. Jan Kantor v Orlové ja-
ko profesionální hasič, Zdeňka
Schmidtová na operačním
středisku Centrální hasičské
stanice v Karviná. 

»Třicet let ve službách hasič-
ského sboru mě uspokojuje. Z o-
cenění mám samozřejmě radost,
ale nezakládám si na něm. Sou-
částí mé práce byly nebezpečné
situace, ale to vyplývá z povolání.
Takových chvil jsem zažil hodně,
ale vzpomínám si také na zásahy,
kdy mi bylo spíše do smíchu,« ří-
ká oceněný Jan Kantor a dodá-
vá »kdybych se měl znovu rozho-
dovat o svém povolání, šel bych
zase do toho.«

Ocenění za věrnost v hasičském povolání

Tady jsou některé jeho zážit-
ky z třicetileté práce profesio-
nálního hasiče.

»Když jsem pracoval na sta-
rém hasičském útvaru v Karviné-
Fryštátě, vyjeli jsme k požáru ro-
dinného domku v Doubravě-
Špluchově. Stavba byla po rekon-
strukci ještě neobydlená. Ve sklep-
ních prostorech hořelo několik de-
sítek centů uskladněného koksu.
Byl jsem vyslán velitelem zásahu

s dýchacím přístrojem na zádech
na průzkum místností v přízemí
nad sklepem, ve kterém hořelo.
Opatrně jsem postupoval po čty-
řech podél stěny a kontroloval
první místnost. V jednom místě
byla díra v dřevěné podlaze. Chtěl
jsem zkusit ocelovým páčidlem
stav prohořené podlahy. Po vsu-
nutí páčidla do díry jsem ztuhl,
protože páčidlo prošlo zcela bez
odporu podlahou. Stačil jsem se

ještě podívat skrz díru a uviděl
jsem pod sebou do jasně červena
rozžhavený koks. Okamžitě jsem
po břiše opustil místnost a poté
budovu. Teprve pak mi došlo, že
jsem měl obrovské štěstí, že jsem
se nepropadl do žhavého koksu.
Žárem ve sklepě došlo k destrukci
betonového stropu a nakonec bě-
hem hasebních prací došlo k jeho
zřícení. 

Stalo se to minulou zimu, která
byla velmi tuhá s množstvím sně-
hu. Operační středisko vyslalo 
v noci naši jednotku k vyproštění
osoby z šachtice v Dolní Lutyni-
Zbytkách. Uprostřed zasněžené-
ho pole byla nezakrytá odvodňo-
vací šachtice asi 6 metrů hlubo-
ká. Do ní spadl mladík vracející
se z diskotéky, který si chtěl zkrá-
tit cestu. Zapadl do šachtice tak
š�astně, že se vůbec nezranil.
Pouze v ní uvízl na několik hodin.
Po jeho vyproštění pomocí nasta-
vovacího žebříku u něj vypukla
taková radost, že se vrhnul na
jednoho z nás, povalil na zem 
a za stálého objímání volal: ›Pa-
ne hasič, já vám děkuji, že jste
mě zachránil, pane hasič, já
vám děkuji, že jste mě zachrá-
nil...‹ a pořád dokola. Nakonec
jsme museli zachraňovat kolegu 
a vyprostit jej z mladíkova objetí. 

Do paměti se mi rovněž vryla
povodeň v roce 1997, kdy jsem
zasahoval v Bohumíně.«

František KREJZEK

K očkování se dostaví vlast-
ník (mimo dětí do l5 let) s oč-
kovacím průkazem psa. Zvíře
musí mít náhubek. Očkování
se neprovádí u březích fen. 

Středa - 16. května
Šunychl 15.15 - 15.45 ho-

din, požární zbrojnice;
Kopytov 16 - 16.30 hodin,

požární zbrojnice; 
Vrbice 16.45 - 17.30 hodin,

požární zbrojnice;
Pudlov 17.45 - 18.30 hodin,

požární zbrojnice;
Nový Bohumín 18.45 -

19.30 hodin, park P. Bezruče.

Čtvrtek - 17. května
Starý Bohumín 15 - 15.45

hodin, požární zbrojnice;
Nová Ves 16 - 16.30 hodin,

požární zbrojnice;
Skřečoň 16.45 - 17.30 ho-

din, požární zbrojnice;
Záblatí - horní část 17.45 -

18.15 hodin, požární zbrojnice;
Záblatí - dolní část 18.30 -

20 hodin, ordinace Šárky Při-
bylové.

Očkovat psy lze rovněž na
AB Veterinární klinice Marti-
na Nováka na Nerudově ulici.

Eva LISZOKOVÁ,
odbor životního prostředí a služeb

Očkování psů proti vzteklině
Očkování psů proti vzteklině, které je dle zákona o veteri-

nární péči povinné, zabezpečuje veterinářka Šárka Přibylová
na náklady vlastníka psa. Cena za vakcinace je 80 korun. 

Mezi největší investiční ak-
ce patří výstavba skladovacích
a expedičních prostor na ploše
4000 metrů čtverečních za 48
milionů korun, modernizace
přípravny formovací směsi 
v hodnotě 35 milionů korun 
a pořízení nové montážní lin-
ky na malé kotle za 33 miliony
korun. »Tyto investice se budou
důležitou měrou podílet na zvýše-
ní produktivity práce, růstu ka-
pacit, snížení nákladů, zvýšení
kvality a posílení pružnosti reakce
na požadavky zákazníka,« říká
ředitel závodu Roman Boczek.

Viadrus v posledních letech
pravidelně investuje. Od roku
1999 do modernizace závodu
vložil téměř 265 milionů ko-
run. »Výrobní zařízení závodu je
díky realizovaným investicím srov-
natelné s konkurencí a rovněž
splňuje přísné ekologické předpisy
Evropské unie,« sdělil ředitel. 
Dodal, že investice se výrazně
projevují v růstu ekonomic-
kých ukazatelů. Tržby závodu
také díky investicím vzrostly 
z 994 milionů korun v roce
2002 na 1,7 miliardy korun 
v loňském roce. (žel)

Viadrus dá do rozvoje 135 milionů
Závod topenářské techniky Viadrus investuje v letošním ro-

ce do své modernizace 135 milionů korun. V loňském roce je-
den z rozhodujících producentů topenářské techniky ve
střední Evropě proinvestoval 74 miliony korun.
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K letošnímu 160. výročí
příjezdu prvního vlaku do
Šunychlu-Bohumína-nádra-
ží připravili pracovníci Čes-
kých drah historický seriál 
o vývoji železniční stanice
Bohumín. Autory textů jsou
Ivan Čimbora a Ivana Kro-
páčová.

● Státní a soukromé dráhy
vytvářejí páteřní
železniční síť 

Potřeba cestovat a přepravo-
vat zboží do různých směrů 
a zemí vedla k postavení spo-
jovací železniční trati s Prus-
kou Hornoslezskou dráhou
prince Viléma z Bohumína na
státní hranici s tehdejším Prus-
kem v roce 1848, k dostavbě
Severní dráhy císaře Ferdinan-
da z Bohumína dále přes Pet-
rovice u Karviné do Krakova
roku 1855 a také k napojení na
tra� Košicko-bohumínské drá-
hy (KBD) ve směru na Slo-
vensko (tehdejší tzv. Horní ze-
mě Uher) roku 1868. 

Přípojka na Pruskou Hor-
noslezskou dráhou prince Vi-
léma z Bohumína na státní
hranici ve směru Annaberg
(dnešní Chalupki) byla vysta-
věna velice brzy po zahájení
provozu železnice v Bohumí-
ně. Už 1.9.1848 po ní mohli li-
dé cestovat, i když z počátku to
bylo poněkud krkolomné. V do-
bě zahájení provozu na této
přípojné dráze ještě nebyl do-
končen most přes řeku Odru,
takže vlaky nemohly jet až do

Pruska. Proto
na jednom
břehu cestující
z vlaku vystoupili, přes řeku
byli převezeni na pramicích 
a na druhém břehu do vlaku
zase nastoupili. Obdobným
způsobem bylo přepravováno 
i zboží. Most přes řeku byl po-
staven a uveden do provozu
3.9.1849. Teprve poté bylo
možno cestovat bez přestupo-
vání a došlo k plnému využití
této tratě i pro nákladní pře-
pravu. Propojení rakouské 
a pruské železnice se zapsalo
do dějin železniční přepravy
jako nejkratší vlakové spojení
Vídně s Berlínem, to ostatně
platí dodnes.

Ve směru na Slovensko 
(Uhry) byla využívána ve své
době jedna z nejdelších sou-
kromých drah Košicko-bohu-

mínská dráha
KBD (od 18.3.
1872 provoz 

v celé délce 368,6 km). Proto-
že rakouská vláda na vybudo-
vání železnice do Uher neměla
z politických důvodů zájem,
byla stavba trati KBD financo-
vána ze soukromých zdrojů.
Byla budována jako spojení 
uherské Tisské dráhy (Miško-
lec - Košice) se Slezskem a ze-
jména Pruskem v Bohumíně.
Na základě zohledněných po-
žadavků průmyslníků z Kar-
vinska a Třinecka (hlavně pro
přepravu uhlí a zboží z rychle
se rozvíjejícího místního uhel-
ného a hutního průmyslu) by-
lo se stavbou započato ze stra-
ny od Bohumína. Přeprava 
osob na této soukromé trati
měla charakter doplňkové čin-
nosti, převažující byla přepra-

va nákladní. Proto ani prosto-
ry pro cestující nebyly nijak
honosné a rozlehlé. Staniční
budova KBD v Bohumíně se
nacházela na dnešní Lidické
ulici v prostoru kolem silniční-
ho nadjezdu. Na nádraží KBD
končily vlaky do Košic a odtud
také vyjížděly. Cestující tedy
museli přejít pěšky do prostor
jiné železnice, aby mohli po-
kračovat v cestě. Přechod nad
kolejištěm zajiš�ovaly železné
lávky a mosty. Dochovaná láv-
ka na dnešní Lidickou ulici by-
la vystavěna v roce 1870, 1902
byla prodloužena a v roce
2005 rekonstruována a dopl-
něna při demolici skladištní
budovy o jedno nové pole. 
V podstatě slouží svému účelu
dodnes. 

(Pokračování příště)

160 let historie železnice v Bohumíně (2)

▲ Lávka přes kolejiště patří mezi technické památky města. Foto: František Krejzek

výročí

V sobotu 28. dubna v pod-
večer se vydal z mateřské
školy Na Pískách veselý prů-
vod. V maskách čarodějnic 
a čarodějů, s lampióny v ru-
kou prošla stovka dětí a do-
spělých přes centrum Zábla-
tí až na sokolské hřiště. 

Tady již zástup dětí s koš�aty,
černými hábity a kouzelnický-
mi čepicemi očekávaly další
desítky návštěvníků. Byly při-
praveny soutěže, opékání pár-
ků a vyvrcholením večera bylo
spálení Morény. V přítmí ve-

čera absolvovaly děti tradiční
stezku odvahy, z níž si odnesly
perníkovou medaili baby Jagy.
Letošního sletu čarodějnic se
zúčastnilo přes dvě stě lidiček. 

Poděkování patří Tereze So-
chové, která se svou hudební
skupinou bavila všechny pří-
tomné zpěvem, mluveným slo-
vem i zábavnými soutěžemi.
Pořadatel TJ Sokol Záblatí dě-
kuje také místní organizaci ha-
sičů, bez nichž by se tento 
ohňový večer neobešel. 

Pavla SKOKANOVÁ, vedoucí
odboru školství, kultury a sportu

Záblatím »létaly« 28. dubna malé i velké čarodějnice

▲ Na sokolském hřišti se veselily stovky lidí. Foto: František Krejzek
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Spádovou oblastí této ško-
ly je celá městská část Zábla-
tí. Škola pracuje již od roku
2003 jako samostatný práv-
ní subjekt, tvořený několika
organizačními složkami. Kon-
krétně sdružuje naše »Bezru-
čovka« základní školu na uli-
ci Bezručově, základní školu
v Záblatí na kopci, mateř-
skou školu Na Pískách a škol-
ní jídelnu na ulici Tovární. 

V letošním roce navštěvuje
školu 170 žáků a 28 předškolá-
ků. Žákům se věnuje 27 peda-
gogických pracovníků.

Největší částí této příspěvko-
vé organizace je bezesporu zá-
kladní škola na Bezručově ulici
190, kterou navštěvují žáci z »dol-
ní části« Záblatí (lokalita To-
vární, Budovatelská a Na Úvoze). 

Původní budova z roku 1908
byla v roce 1992 rozšířena 
o moderní přístavbu, ve které
se nachází tělocvična a učeb-
ny. Velká školní zahrada je vy-
bavena nejen pro sportovní
hry, ale také tzv. »učebními
hnízdy« pro výuku pod širým
nebem. Žáci se zde učí do 5.
ročníku. Škola se může po-
chlubit keramickou dílnou. 

K největším akcím patří
Den dětí a maškarní karneval.
Žáci tradičně vyjíždějí do školy
v přírodě. Právě nyní, v květ-
nu, vyjeli školáci i »maloušci«
za sluníčkem a krásnou příro-
dou do Karlovic.

Druhou částí organizace je
základní škola čp. 170. Tato

škola »na kopci« je typickou
vesnickou školičkou. Děti se
učí v tzv. malotřídkách. Škola
je nedílnou součástí kulturní-
ho dění v této lokalitě. 

Záblatské malotřídky ovšem
dnes nejsou žádným skanze-
nem školství, ale moderní vzdě-
lávací institucí dokonale šitou
na míru potřebám žáků i náro-
kům doby. Třídy jsou vybave-
ny novým nábytkem a relaxač-
ním kobercem. S poměrem je-
den počítač na pět žáků patří
tato škola zřejmě k nejlépe vy-
baveným ve městě. Počítače
jsou denně využívány ve výuce
i v kroužku informačních tech-
nologií, který navštěvují žáci 
v odpoledních hodinách. Co 
v záblatské škole z dob minu-

lých zůstalo, je rodinná atmo-
sféra, z níž vyplývá důvěra me-
zi pedagogy a dětmi. Ve škole,
kde zhruba s třiceti dětmi pra-
cují dvě učitelky, jedna vycho-
vatelka a školnice, má každé
dítě zaručen maximálně indi-
viduální a přátelský přístup.
Největší předností malotřídky
je asi to, že učitel má při tak
malém počtu dětí možnost
každé z nich dokonale poznat,
včetně jeho osobnostních
zvláštností i rodinného záze-
mí, má čas se každému dítěti
hodně věnovat, vyslechnout.
Mezi dětmi a dospělými vzni-
ká vysoký stupeň důvěry. 

V budově školy je umístěna
pobočka městské knihovny,
která rozvíjí čtenářské doved-
nosti malých školáků.

Tato lokalita Záblatí se ško-
lou má garanci, že tam budou
žít mladí lidé a bude se nadále
rozvíjet.

Předškolní výchově se věnu-
je třetí část organizace - mateř-
ská škola Na Pískách, která se
může pochlubit rozlehlou a mo-
derně vybavenou školní zahra-
dou, dopravním hřištěm a sau-
nou, která je dětmi hojně vyu-
žívaná. V současné době je
mateřská škola dvojtřídní. Ve
školním výchovném programu
»Žijeme spolu a poznáváme
svět« se dětem věnují plně
kvalifikované učitelky s dlou-
holetou praxí. V budově ma-
teřské školy je rovněž umístě-
na školní družina.

Školní stravování zajiš�uje
školní kuchyně na ulici Továr-
ní, která denně uvaří bezmála
dvě stě obědů a rozváží je do
dalších dvou výdejen.

Tato rozsáhlá školská orga-
nizace zajiš�uje kvalitní výcho-
vu a vzdělávání dětí v této
městské části. Svědčí o tom 
i aktuální výsledek přijímacích
zkoušek na studium víceletého
gymnázia. Celá pětina žáků
nově vzniklé primy, která se 
otevře 1. září 2007 na bohu-
mínském gymnáziu, bude tvo-
řena záblatskými školáky. 

Další informace o této orga-
nizaci můžete získat na nových
internetových stránkách školy
www.zsbezrucova.cz

Pavla SKOKANOVÁ, 
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

Představujeme školu na Bezručově ulici

▲ Základní škola na Bezručově ulici sdružuje čtyři školské subjekty.
Foto: František Krejzek

Seriál o bohumínských základních školách

Mezi hlavní pilíře vyučova-
cího procesu jistě patří i výuka
cizích jazyků. S angličtinou za-
čínáme už u těch nejmenších.
V mateřské školce na Smeta-
nově ulici, která k naší základní
škole patří, se malé děti učí cizí

jazyk zábavnou formou. V něm
pak mohou pokračovat i v prv-
ní třídě, kde bude výuka anglič-
tiny probíhat od příštího roku.

Na II. stupni se výuka cizích
jazyků odehrává ve dvou od-
borných učebnách, které jsou

vybaveny sluchátky, televizí,
videem, DVD přehrávačem 
a spoustou obrazových materi-
álů a pomůcek. Brzy budou 
učebny vybaveny rovněž note-
bookem a dataprojektorem.

V celostátně vyhlašované
konverzační soutěži v cizích
jazycích jsme v letošním roce
vyhráli 1. místo v městském
kole a s ním i další kvalitní
DVD přehrávač. V okresním

kole žák Jiří Heider získal 5.
místo v němčině. V angličtině
v okresním kole bodovali v sil-
né konkurenci Denis Walecki
(6. místo) a Christos Adamu-
dis (11. místo).

»Kolik řečí umíš, tolikrát jsi
člověkem.« Tato věta jistě zů-
stane mottem naší sluníčkové
školy.

Dagmar ŠOSTOKOVÁ, 
ředitelka

Angličtina na Masarykově škole už od první třídy
Masarykova základní škola a Mateřská škola na Seifertově

ulici patří k největším v našem městě. Žáci mají různé zájmy.
Zmínila bych sport, ekologii, výtvarné činnosti atd. V neposled-
ní řadě si děti uvědomují i důležitost dorozumět se ve světě.
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Na návštěvě v městských částech Bo

▲ Čápům nevadí provoz na komuni-
kaci. Každoročně se sem vracejí.

▲ Hosty z Čáslavi (viz článek Kopytovšti vysadili památnou 
lípu) přivítali hasiči chlebem a solí.

▲ V Šunychlu se můžete nejen dobře na
přebytečné kalorie spálit při bowlingu.

● Jakou roli by podle vás měla 
komise pro městskou část plnit?
Nemyslím si, že by komise

měla být prodlouženou rukou
úřadu. Naopak, měla by zpro-
středkovávat zpětnou vazbu na
úřad a zastupitelstvo, přenášet
názory občanů. Za poslání ko-
mise považuji také pomáhat 
udržovat místní aktivity a pod-
porovat místní spolky - v Šunych-
lu je to například Červený kříž,
hasiči, chovatelé. Z toho také

pramenila naše podpora hasi-
čům při potížích s udržením za-
hrady u Chlebíka. Naše plány
se nám daří realizovat, i když
samozřejmě ne všechna přání
mohou být splněna.
● V čem je Vaše úspěšnost, 

pora	te ostatním.

Nepopíratelnou výhodou je,
že jsem po celou dobu, kdy
jsem zastávala funkci předsed-
kyně komise pro městskou část,
byla zároveň členkou zastupi-
telstva města. Mohu zcela bez-
prostředně přenášet názory Šu-
nychelských přímo do řídicích
orgánů. Naši komisi svoláváme
pravidelně několik dnů před
zasedáním zastupitelstva, kdy
znám už program jeho jednání,
a připravujeme své náměty.
● Byla ustavena nová komise 

pro rozvoj městských částí. 
Co vám nabízí?

Rozhovor s předsedkyní komise pro městskou část Šunychl Martou B

Předsedové jednotlivých měst-
ských částí mají nyní možnost
kontaktovat přímo pracovníky
úřadu, kteří jsou jejími členy, 
a radního města, který je jejím
předsedou. Kontakt předsedů
případně členů komisí s úřadem
a zastupitelstvem bude častější
a přímý, doposud se omezil na
setkání v městských částech,
pořádaná dvakrát ročně. 

● Je vaše komise sestavená 
podle Vašich představ?
Tři členové pracují v komisi

již druhé nebo třetí období.

Ráda bych se dožila stezky pr

Přijedete-li do Šunychlu, máte pocit, že jste dorazili na pra-
vý slezský venkov. Nad hlavou vám zaklepe zobákem čáp,
který tady má už léta svůj domov, míjíte upravené zahrady 
a předzahrádky... Marta Bočková je předsedkyní komise pro
městskou část Šunychl. Má první otázka míří rovnou k věci.

Květuše Mlynkecová, Marta Ry-
lová a Januš Musiol tedy nejsou
žádní nováčci. Marek Ganitta
je člověk, který komisi omladil.

● Jistě jste již v minulosti něco 
pro Šunychl dokázali prosadit.
Co například?
Neustále vyvíjený tlak přine-

sl již před dlouhým časem změ-
nu ve využívání Kališoku. Bý-
val vždy určen k rekreaci a kou-
pání. Pak přišlo období, kdy by-
ly jeho vody používány výhrad-
ně jako zdroj pitné vody a kou-
pání zde bylo zakázáno. Podaři-

se později navršily hráze proti-
povodňových valů.

● Jaké problémy se chystáte řešit
dále?
Přáním všech Šunychelských

je vybudování spojení s Bohu-
mínem pro cyklisty a pěší. Chod-
ník, který by bezpečně umožnil
dětem, starším lidem, zkrátka
všem, používat kolo k dopravě
do města. Jízda po úzké Šuny-
chelské ulici při zvyšující se au-
tomobilové dopravě je stále ne-
bezpečnější. Ráda bych se toho
okamžiku dožila.

lo se pak prosadit návrat k pů-
vodnímu určení, k rekreaci.

Povodní v roce 1997 vyvr-
cholily problémy se Stružkou.
Každá větší voda v Olši či v Od-
ře se rozlévala díky Stružce po
našich domech a pozemcích.
Peticemi jsme začali tlačit na
Povodí Odry, aby Stružku vy-
čistilo. Byla tak mělká, že stači-
lo vzedmutí hladiny o 30 centi-
metrů. Všichni jsme tady na
vodu v řece úzkostliví. Jakmile
začne pršet, mnoho z nás nespí.
Na vyčištění Stružky máme
jednoznačnou zásluhu. Navíc
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ohumína - jak žijí sousedé v Šunychlu

ajíst, ale také hned

▲ Lípu sázeli i ti nejmenší. Fota na straně František Krejzek

▲ Jezero Kališok je rekreačním centrem Bohumína. Je rájem
nejen rybářů, ale i koupajících se. 

▲ Stružka, vyčištěná a spoutaná do protipovodňových hrází,
je dnes modrou pentlí uprostřed obce.

Bočkovou

o cyklisty

● Je podle vás technicky možné 
tuto cestu vybudovat?
Mnoho let se o tom mluví,

ale ještě se nikdo nikdy neptal
Šunychelských, jestli by nepro-
dali půl metru pozemku k tomu
účelu. Zatrubnil by se příkop 
a na tom místě by se dala stezka
vybudovat. Nebo by bylo mož-
né využít protipovodňového
náspu a na jeho koruně povolit
cyklodopravu. Nebo propojit
stávající vedlejší komunikace,
doplnit můstky přes příkopy 
a Stružku. Nebo kombinovat
všechny tyto možnosti. Zvláště

v létě, kdy se mnoho lidí vydá-
vá autem ke Kališoku, je silnice
opravdu životu nebezpečná.
Mrzí mne, že se cyklistickou
»místní dopravou« v Bohumí-
ně na městském úřadě nikdo
systematicky nezabývá.
● Jsou i drobnější cíle, které budou

realizovatelné dříve?
Ano, ale ty se nám daří po-

malu a postupně prosazovat.
Letitý problém je chybějící pro-
dejna v Šunychlu, ale uvědo-
mujeme si, že není v silách
města situaci změnit.

František KREJZEK

Před jednašedesáti lety, v ro-
ce 1946, nedlouho po ukonče-
ní druhé světové války město
Čáslav převzalo nad osadou
Kopytov patronát - »kmotrov-
ství« a částkou přesahující sto
tisíc korun i materiálními dary
pomohlo válkou poničené ob-
ci. Místní občané si také připo-
mněli přesně na den 62. výročí
osvobození Kopytova sovět-
skou armádou.

»Donedávna jsem ani nevěděl,
že nějaký Kopytov existuje a co
nás s touto osadou spojuje,« při-
znal se v projevu před desítka-
mi kopytovských občanů Mar-
tin Novák z Čáslavi. Místosta-
rosta Jaromír Strnad poděko-
val za připomenutí nedávné
historie, na kterou upozornili
členové Sboru dobrovolných
hasičů Kopytov. Ti také celou
akci zorganizovali a městský 
úřad požádali o oficiální zará-
mování celé vzpomínkové akce.
Starosta Bohumína a senátor
Petr Vícha čtyřčlennou delega-

ci z kmotrovské Čáslavi přijal
na radnici a účastnil se slav-
nostního zasazení lípy u po-
sledního domku v Kopytově.

Neoficiální část slavnostní-
ho podvečera pak pokračovala 
u zbrojnice, kde hasičský »po-
těr« předvedl likvidaci požáru

malého domečku, promítaly se
fotografie z meandrů, ke kte-
rým měla zajímavé informace
předsedkyně občanského sdru-
žení Hraniční meandry řeky
Odry Vladislava Hamplová,
podávalo se pivo i grilované
speciality. Diskuze s čáslavský-
mi zástupci byla neformální,
hovořilo se o jejich městě i je-
ho významu.

Zajímavé na celé události je,
že ji připravili sami občané Ko-
pytova díky aktivitě Sboru
dobrovolných hasičů Kopytov. 

František KREJZEK

Kopytovští vysadili památnou lípuKopytovští vysadili památnou lípu
Několik set metrů od soutoku Olše a Odry, kousek od bře-

hů meandrů, stojí od pondělí 30. dubna památná lípa, kterou
společnýma rukama zasadili zástupci města Čáslav a kopytov-
ští občané. Před ní, na velkém balvanu, je umístěna mramoro-
vá pamětní deska, kterou u příležitosti setkání a vysazení lípy
odhalili tentýž den místostarosta Čáslavi Jaromír Strnad a ta-
jemník Martin Novák.
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▲ Boxer Miroslav Hubl z Bohumína je v čele
první ligy. Foto: Roman Kohutek

Velký úspěch malého boxerského klubu
Mladému boxerovi Miroslavu Hublo-

vi, který je dlouholetým členem a pilí-
řem bohumínského boxu, se podařil
husarský kousek. Svými dobrými výko-
ny na všech boxerských akcích, kterých
se účastnil, na sebe upozornil a přišla
nabídka na hostování v oddíle Boxing
Ostrava.

Tento klub se účastní dvou nejvyšších
soutěží boxu, a to extraligy a první ligy. 
V extralize se momentálně pere o mistrov-
ský titul a v první lize je v tuto chvíli na
první příčce.

Mirek bude nastupovat ve váze 57 kg.
Jeho první představení v prvoligové sou-
těži se mu podařilo na jedničku. Boxing
Ostrava vyjel za dalším utkáním do Lovo-
sic. Lovosický klub je spojen s klubem 
z Ústí nad Labem, a proto nešlo o slabého
protivníka. Mirek měl počáteční potíže 
s dodržením předepsané váhy. Musel sha-
zovat přebytečná kila a všem bylo jasné, že
bude při samotném utkání v nevýhodě.

Jeho soupeřem byl ukrajinský boxer Ko-
valenko, hostující v barvách Ústí, který je

známý svými tvrdými údery, bojovností 
a především tím, že svá utkání zpravidla
končí před limitem. To mu ovšem nebylo
nic platné, protože tento den patřil Mir-
kovi. Ten od začátku využíval pro něj ne-
obvyklé side-stepy, ze kterých dokázal
soupeře zasahovat tak tvrdě, že Kovalenko
byl několikrát zralý na počítání. Mirek
tento duel režíroval a svému soupeři tak-
řka nic nedovolil. 

Svým výkonem si Mirosla Hubl řekl 
o pevné místo v sestavě ostravských. Jeho
úspěch je příkladem pro všechny členy bo-
humínského klubu, ze kterých se ještě ve-
lice nadějně jeví Daniel Sobin. Také 
o tohoto borce už ostravský klub projevil
zájem. 

Vedení bohumínského klubu přeje Mir-
kovi a všem ostatním členům mnoho ús-
pěchů v jejich sportovní kariéře.

Chci poděkovat sponzorovi našeho klu-
bu, firmě SW Technik a především panu
Radimovi Wróblovi, za přízeň, kterou
nám projevují.

Roman KOHUTEK, trenér

Děti se učily bezpečnosti provozu na silnici
Mateřská škola Na Pís-

kách v Záblatí má pěknou
zahradu s dopravním hřiš-
těm. Na čtvrtek 26. dubna se
děti obzvlášť těšily. 

Do zahrady vjelo auto měst-
ské policie a z něho vystoupil
Ivo Uherek, strážník s pistolí 
a vysílačkou. Dětem vysvětlo-
val základní principy bezpeč-
nosti pohybu chodců i cyklistů
na komunikaci. Sami caparti
jej doplňovali svými zkuše-
nostmi. Prohlídka policejního
auta, zapnuté majáky a siréna
děti fascinovaly. 

Celá tato příprava předchá-
zela jízdě na kole nebo kolo-
běžce po dráze dopravního
hřiště. Paní učitelka vstupova-
la dětem do dráhy v místě pře-
chodu pro chodce, děti musely
zastavit a dát přednost chodci.
Do cíle dojeli všichni bez ne-
hody. Před obědem děti dosta-
ly z rukou paní ředitelky Dany
Šímové diplomy a strážník
městské policie je obdaroval
závěsnými odrazkami a obráz-
ky dopravních značek.

»Rádi bychom v budoucnu po-
zvali k nám na dopravní hřiště
také jiné školky. Určitě si i ostatní
děti rády vyzkoušejí své doved-
nosti a znalosti v poznávání do-
pravních značek. Dráhu musíme

trochu upravit a rozšířit,« infor-
movala ředitelka školy Dana
Šímová.

Na zahradě mateřské školy
Na Pískách mají děti opravdu
vše, na co si vzpomenou. Pose-

zení pro venkovní svačinky,
velkou chatku, opravdovou
plachetnici, dřevěnou mašin-
ku, houpačky, pískoviště i la-
novou dráhu.

František KREJZEK

▲ Děti jsou připraveny k jízdě na kole. Nesmí chybět ochranná přilba. Foto: František Krejzek
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Eurorebus neověřuje jen
znalosti z oblasti zeměpisu, ale
také historie, astronomie, ak-
tuálního dění či politiky. 
I když má v názvu Euro, tak se
netýká jen Starého kontinen-
tu, nýbrž všech pěti světadílů
(pokud nepočítáme »velký le-
dovec« Antarktidu).

Gymnázium Františka Živ-
ného tentokrát v Ostravě ús-

pěšně repre-
zentovalo de-
vět studentů
(vždy tři zástupci třídy). Něk-
teří z nich se účastnili také
soutěže jednotlivců.

V 11 hodin byla odstartová-
na soutěž třídních družstev, po
40 minutách se někteří ode-
brali do jiných poslucháren,
aby tam změřili své síly i mezi

jednotlivci. Vítězem soutěže
jednotlivců v kategorii 8. a 9.
tříd se stal Michael Roj z kvar-
ty, druhé místo získala jeho tý-
mová kolegyně a spolužačka
Beáta Slaninová. Svou nadvlá-
du v Moravskoslezském kraji

pak bohumín-
ští gymnazisté
ztvrdili stříbr-

nou pozicí v hlavní soutěži tříd
spolu s Danielou Brňákovou.

Držitelem zlaté medaile v ka-
tegorii středních škol v soutěži
jednotlivců se stal Martin Ku-
bínek z kvinty. V týmové sou-
těži mu ale spolu s Radkem
Kůsem a Alžbětou Víchovou

postup do celostátního finále
unikl o vlásek. S notnou dáv-
kou štěstí se do finále probojo-
vali studenti septimy (Michal
Blaško, Aleš Kubínek, Tereza
Piperková). Snad o onen po-
věstný vlásek, protože 5. místo,
které obsadili, je posledním
postupovým z krajského kola
do celostátního.

Sedm z původních devíti se
za pár týdnů rozjede do Prahy.
Pokud si na nás 8. června vzpo-
menete, držte nám palce, aby-
chom na tom »západě« dopad-
li o něco lépe než 7 statečných.

Michal BLAŠKO, 
Gymnázium Fr. Živného

Eurorebus očima studenta gymnázia

píšete nám

V pátek 27. dubna se do prostor komplexu Vysoké školy
báňské v Ostravě sjelo 340 účastníků krajského kola 12. roč-
níku soutěže Eurorebus, která se koná každoročně za mediál-
ní a finanční podpory České spořitelny, a. s. Zde se jak mezi
jednotlivci, tak mezi třídními kolektivy rozhodlo o postupují-
cích do celostátního finále, které se uskuteční 8. června v Praze.

▲ Otevře se také evangelický
kostel Slezské evangelické církve
augsburského vyznání na Štefáni-
kově ulici, vysvěcený v roce 1901.

Foto: archiv redakce

Premius, obecný spolek
pro víru a kulturu města Bo-
humína a všechny křesťan-
ské církve, vás všechny sr-
dečně zvou k osobní návště-
vě našich chrámů a modlite-
ben v rámci druhého roční-
ku celoměstské akce Kostely
dokořán.

V neděli 20. května od 13 do
18 hodin můžete navštívit kos-
tel římskokatolické církve v No-
vém Bohumíně (ulice Masary-
kova), modlitebny Adventistů
sedmého dne (ulice Mírová),
modlitebna Apoštolské církve
(ulice Čáslavská, nad Koru-
nou, vchod ze zadu), modliteb-
na Křes�anských sborů (Druž-
stevní 767), prostory Církve
bratrské (modrá budova na u-
lici Masarykově 673) i evange-
lický kostel a. v. (ulice Štefáni-
kova, pouze do 17 hodin).

Doprovodnou akcí bude
scénická adaptace díla J. A.
Komenského Labyrint světa 
a ráj srdce za doprovodu chrá-
mových varhan od 19 hodin 
v evangelickém kostele. 

V rámci tohoto dne otevře-
ných dveří uvidíte zajímavé 
a historické liturgické předmě-
ty a další exponáty, uslyšíte
duchovní hudbu, jakož i pří-
padný výklad s průvodcem.

Můžete zde vnímat nádher-
né prostředí našich chámo-
vých interiérů, zastavit a za-
myslet se nad jejich duchov-
ním a kulturním odkazem pro
každého z nás. V programu
pamatujeme i na rodiny s dět-
mi. Volný vstup pro všechny
generace.

Roman BŘEZINA

Ve městě se otevřou kostely
Zveme na scénickou adaptaci díla J. A. Komenského 

Labyrint světa a ráj srdce za doprovodu chrámových varhan 

»Rádi bychom poděkovali Ru-
dolfu Czempielovi za iniciativu,
kterou vyvinul pro zprostředko-
vání srazu »Lou-
ňáků«. V res-
tauraci U Zvo-
nu jsme se 31. března sešli po še-
desáti letech v hojném počtu. Pro
organizátora to byl náročný úkol,
vždy� se mu podařilo zajistit vel-
kou účast lidí, kteří dnes žijí s ji-
nými jmény i v různých městech.
Ten den se ve Vrbici sešly snad
všechny děti, dnes již šedesátníci
a sedmdesátníci, které si v době
před šedesáti lety hrály společně

na dvorcích nebo sáňkovaly na
»Horáku«.

Vzpomínali jsme na mládí, 
na pudlovskou
školu, na mytí 
a koupání v ne-

ckách a lavórcích, na hraní kuli-
ček. Zase jsme byli všichni rovni,
ale obohaceni vzpomínkami. 
V restauraci bylo postaráno o ob-
čerstvení, muziku zajiš�oval har-
monikář, což přispělo k dobré ná-
ladě.

Za to vše patří panu Rudolfu
Czempielovi dík. Bylo to super!«

(red)

Setkání po šedesáti letech
Vynikající nápad uskutečnil Rudolf Czempiel, který na po-

slední den v březnu pozval do restaurace U Zvonu ve Vrbici
všechny žijící děti, které před šedesáti lety bydlely v drážních
domech na Lounech. O hezkém setkání po letech píše ve
svém dopise paní Edita Škutová.

píšete nám

● Zimní stadion 
je připraven na léto
Od pondělí 23. dubna byl

zahájen letní provoz na zim-
ním stadionu. 

Zájemci si mohou zahrát
badminton, tenis, nohejbal,
stolní tenis. Hala je v provozu
denně od 7 do 21 hodin, zapůj-
číme i sportovní vybavení.
Další informace na tel. 777
707 783, 596 016 530. (pie)

Poděkování
Děkuji kamarádce zem-

řelé dcery Radce Mikesko-
vé a jejímu manželovi Jiří-
mu Mikeskovi za finanční
pomoc na pomník.

Dziękuję konsulatowi
Polskiej Republiki w O-
stravie za pomoc finanso-
wą i na pomnik mej zmar-
łej córki.

Zofia MASNA
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Stále ještě 
můžete 
podepsat petici

Míra servility české vlády
vůči USA je mimořádná.
Každé přání americké stra-
ny je splněno ještě dříve, než
bylo vysloveno. 

Česká vláda, potažmo Mi-
nisterstvo zahraničních věcí
ČR, se oprávněně bojí zveřej-
nění odpovědi na nótu USA.
Co si o modro-černo-zelené
vládě může »hloupý« a ve vy-
soké politice »nevzdělaný« ob-
čan myslet, když jeho názor
neberou vůbec na vědomí?

Městský výbor KSČM ozna-
muje všem občanům Bohumí-
na, že je možno stále podepsat
petici proti základnám USA
na našem území. A to na
městském výboru KSČM, Ma-
sarykova 148, vždy ve středu
od 15 do 16 hodin.

Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM

krátce

Na většině mokřadů s ráko-
sinami pořádají samečkové na
jaře, večer po setmění, hlasité
jarní koncerty. Tuto zvukovou
kulisu známe nejen z Jateční
ulice v Novém Bohumíně, ale
třeba také v okolí šunychlské
bažantnice a jinde. Během léta
se rosničky stěhují z míst roz-

Rosnička zelená (Hyla arborea)
Rosničky, naše jistě nejpopulárnější obojživelníky, kdysi

věznili lidé ve sklenicích kvůli údajnému předpovídání poča-
sí. Tato chráněná žabka je v Bohumíně naštěstí stále hojným
druhem, který se vyskytuje ve všech městských částech.

Příroda kolem nás - obojživelníci Bohumína (8)

množování do okolí, takže je
nacházíme nejen v luhu kolem
Odry, ale i na březích Bohu-
mínské Stružky a Lutyňky.

Snad nejproslulejší je schop-
nost rosniček přizpůsobit se
prostředí, ve kterém právě se-
dí. Obvykle má svěže zelené
zbarvení, ale může se zbarvo-

▲ Volající sameček rosničky.

vat od světle žlutozelené přes
trávově zelenou, hnědozele-
nou až do tmavě hnědozelené,
šedomodré či šedohnědé. Pro-
to ji v přírodě obtížně spatří-
me, i když stojíme blízko ní.
Může být i šedě skvrnitá až še-
dostříbrná. Na Karlovarsku by-
ly nalezeny úplně bílé exem-
pláře a jsou známy i zcela černé
- melanické exempláře. Zvlášt-
ností jsou »modré« rosničky -
těm chybí v kožním barvivu
žlutý pigment.

Mimo období zimování a pá-
ření tráví tato žabka téměř celý
čas na tzv. doprovodné vysoké
zeleni - keřích a stromech, ale
často ji zastihneme i na oro-
binci a rákosu. Výborně šplhá
díky přísavkám na drobných
prstících. Po stromech leze tak
obratně, že tu loví lezoucí a lé-
tající hmyz. Zvečera, a někdy 
i zrána, slézají rosničky na
zem, kde si zpestřují jídelníček
dalšími druhy hmyzu. Kromě▲ Potravu loví rosnička zelená ve větvích. Foto: Petr Vlček

rybničních oblastí vyhledávají
i zatopené lomy, pískovny, sle-
pá ramena a inundační (zapla-
vované) zóny řek a podobně.

V Beskydech nacházím ros-
ničky do nadmořské výšky ko-
lem 500 m. Na místa rozmno-
žování se stěhují již brzo na ja-
ře, nejdříve jsem je pozoroval
21. března. V této době se ozý-
vají samečkové na vyhřátých
místech někdy i přes den. Zají-
mavou reakci tohoto druhu
jsem zaznamenal v červenci 
a srpnu v roce 1997 po rozsáh-
lých záplavách, kdy začaly po-
řádat znovu hlasité večerní
koncerty jako na jaře. Pravi-
delně se ozývají rosničky jed-
notlivě za teplého babího léta
přes den až do poloviny října.
Přezimují v zemi.

Jiří ŠUHAJ

● V soutěži uspěla 
Veronika Cedivodová
Žáci třídy tercie Gymnázia

Františka Živného v Bohu-
míně se zúčastnili 36. Mezi-
národní korespondenční
soutěže 2007. Je vyhlašována
v psaní dopisů pro mládež
do 15 let Mezinárodním úřa-
dem Světové poštovní unie
pod záštitou UNESCO.

Téma dopisu znělo: »Před-
stav si, že jsi divoké zvíře, jehož
způsob života je ohrožen změnou
životního prostředí nebo podnebí.
Napiš lidem celého světa a vy-
světli jim, jak ti mohou pomoci
přežít.« 

Z prací, jež byly během ho-
din slohu vybrány, uspěl v ob-
rovské konkurenci 847 dopisů
ze 167 škol dopis Veroniky Ce-
divodové z naší školy, která
obsadila 2. místo. Prostřednic-
tvím Veroničina dopisu volá 
o pomoc malá nenápadná žab-
ka blatnice skvrnitá.

Radka BEDNARZOVÁ, 
pedagog gymnázia
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Už uplynul rok. 
Tvá smrt je ale stále
stejně neuvěřitelná...

�
Děkujeme všem 

přátelům a známým,
kteří vzpomínají na

Ing. Drahomíru FALCOVOU. 

15. května tomu bude rok, co zemřela.
Stále na ni myslíme a hrozně nám chybí.

Dcera Mirka a syn Radim s rodinami. 

Neúprosná smrt 
pohladila Tvou tvář 

a Ty jsi navždy 
opustil nás...

Dne 14. května 2007
vzpomeneme 

2. výročí, kdy nás 
navždy opustil manžel,

dědeček, pradědeček, otec, tchán 

pan Josef JAROŠEK. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 
a synové s rodinami.

Petr Tušík z Bohumína a Edita Pulková
z Karviné;

Petr Růžička z Dětmarovic a Petra
Lukášová z Bohumína;

Tomáš Koch z Bohumína a Petra 
Čujdíková z Karviné;

Ladislav Krnáč a Pavlína Petrušková,
oba z Bohumína;

Přemysl Németh a Soňa Gratkeová,
oba z Bohumína;

Tomáš Szteber z Bohumína a Romana
Přikrylová z Orlové;

Jiří Tomšů z Ostravy a Ester 
Ramachová z Dolní Lutyně;

Jiří Vítek z Ostravy a Darina Halamová
z Bohumína;

Jiří Hradecký ze Vsetína a Šárka Pěčko-
vá z Bohumína;

Vlastimil Sedláček a Libuše Stuchlíko-
vá, oba z Bohumína;

Marek Sęk a Kristina Jendřejková, 
oba z Bohumína. (lys)

Vzpomínky - úmrtí

Čas umí vše zahojit,
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy. 

�
Deset let uplynulo 6.5.2007 

od úmrtí 

pana Jana HOJECKÉHO 

a sedm let uplynulo 7.5.2007 
od úmrtí

paní Anny HOJECKÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 
dcera a synové 

s rodinami.

Jana Ferfecká,* 1954, Bohumín;
Anna Pohludková,* 1923, Bohumín-
Skřečoň;
Jaromír Schneider,* 1954, Bohumín-
Šunychl;
Jarmila Martiniaková,* 1954, Bohumín-
Vrbice;
Marie Kucalová,* 1922, Bohumín;
Hana Nogová,* 1951, Starý Bohumín;
Ondrej Slezák,* 1953, Bohumín-Záblatí;
Liduše Plasuňová, * 1926, Bohumín;
Antonín Neuschl, * 1930, Bohumín;
Radomír Kuder,* 1937, Bohumín-Vrbice;
Otakar Kappel,* 1938, Bohumín;

Veronika Comorková, * 1923, Bohumín-
Pudlov;
Zdenka Studentová,* 1925, Bohumín-
Záblatí;
Ludmila Šubová,* 1920, Starý Bohumín;
Ludmila Součková,* 1952, Bohumín;
Evžen Borgosz,* 1927, Bohumín;
Ilona Kantorová,* 1947, Bohumín;
Alena Gospodarczyková,* 1958, Starý
Bohumín;
František Šindelka,* 1921, Starý Bohumín;
Božena Martiníková,* 1919, Starý Bohumín;
Ján Barák,* 1941, Bohumín-Pudlov;
Josef Chlapek,* 1934, Bohumín. (lys)

Maminky neumírají,
maminky jen spí, 

aby žily v myšlenkách 
a srdcích svých dětí 

a blízkých. 
Prázdná jsou místa, 

kde zazníval Tvůj hlas,
však vzpomínka na Tebe
zůstane navždy v nás.

V máji, měsíci lásky,
při svátku maminek
vzpomíná Viktorek,

maminka 
a sestra Božena 

s rodinou na 

Evu MASNOU - AMLEROVOU, 
absolventku hotelové školy Opava.

�
Dalej wspominają 

ojciec chrzestny Mieczysław i żona Zosia,
wujek Evy Stanisław i żona Maria, 

kuzyni Tomek, Janek, Basia z rodziną

a všichni, kteří na ni nezapomněli.

Blahopřání - jubilea

�

19. května 2007 
oslaví 

krásných 85 let 

paní Antonie
SVOBODOVÁ.

Vše nejlepší, 
hodně zdraví, štěstí

a spokojenosti do dalších let Ti ze srdce
přejí syn Zdeněk s manželkou, 

vnučka Lenka s manželem, 
vnučka Hana s manželem 

a pravnuci Jakub a Barborka.

pana Antonína NEUSCHLA. 
Zároveň děkujeme knězi p. Domanskému

za důstojně provedený obřad. 
Naše poděkování patří rovněž 
pracovníkům pohřební služby, 

zejména paní Balarinové za veškerou 
pomoc při zajiš�ování pohřbu.

Zarmoucená rodina.

Naposledy jsme se rozloučili...

Na společnou
cestu vykročili 

Děkujeme celé rodině, 
všem sousedům za účast, 
květinové dary a projevy 

soustrasti při pohřbu 
mého manžela a našeho 

tatínka, dědečka a pradědečka 
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Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Slevy při opakování.
Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce

Všeobecná zdravotní pojišťovna
krajská pobočka pro Moravskoslezský kraj 

územní pracoviště Karviná
úřadovna BohumínVZP ČR

Oznamujeme našim klientům, 
že od 16.4.2007 úřadujeme 

v nových prostorách 
naproti přes náměstí na č. p. 939.

Těšíme se na Vaši návštěvu 
ve stávajících úředních hodinách. 

Podrobné informace na č. tel.: 596 013 047.

OBUV FRANK
OBUV FRANK
OBUV FRANKNavštivte nově otevřenou prodejnu

O B U V  F R A N K .
Prodáváme pánskou a dámskou koženou obuv, kabelky, 

ponožky a punčochové zboží.
OTEVŘENO PO - PÁ 10.00 - 12.00 hodin 13.00 - 18.00 hodin,

SO 8.00 - 12.00 hodin.
Najdete nás na ulici Čáslavské 244, Nový Bohumín.

P O T Ř E B U J E T E
PŮJČIT PENÍZE?

Nabízíme diskrétně 
HOTOVOSTNÍ PŮJČKY

od 6 000 korun. Vhodné 
i pro osoby s nižším příjmem.
Tel. 731 281 167.

INZERCE

Skřečoňské pasování prvňáčků se povedlo
V dávných dobách po vy-

konání udatných skutků
mohli mladí muži z rodu
vznešeného získat titul rytí-
ře z rukou samotného pa-
novníka. V době nynější mo-
hou odvážní mladí mužové 
a spanilé slečny získat z rukou
krále čestný titul »čtenáře«.

Ve škole se už děti hodně
naučily, znají písmenka, umí si
přečíst nejen celá slova, věty,
ale také už mnozí zvládnou 
i delší text. Je tedy nejvyšší čas
uvést je do světa fantazie a po-
znání.

Druhým rokem byly pozvá-
ny děti prvních tříd ze Základ-
ní školy ve Skřečoni třetí dub-
novou středu do knihovny,
aby byly slavnostně pasovány
králem pohádek Šimonem I.
na čtenáře. Za pomoci pís-
menkové víly a za přítomnosti
starosty města Petra Víchy,

místostarostky Věry Palkové,
paní učitelky, maminek, tatín-
ků i babiček pronesl král Ši-
mon I. slavnostní slib čtenáře. 

»Ve jménu pohádek, románů 
a básní, jménem všech literárních
hrdinů a světů, za všechny spiso-
vatele, knihovníky a učitele vás

pasujeme na čtenáře. Mějte v ú-
ctě slovo, ochraňujte knížky, sta-
tečně a čestně se jako rytíři bijte
za všechno dobré, co je v nich na-
psáno.«

Děti slíbily, že se ke knihám
budou chovat jako ke svým
přátelům a poté král přiložil
každému čtenáři na rameno
meč, kterým byl slavnostní slib
stvrzen. 

Tento slavnostní den pro
malé čtenáře jim budou kromě
vzpomínek připomínat také
dárečky, které děti dostaly. Ře-
ditelka školy Marie Valuštíko-
vá předala každému dítěti
krásnou knížku, kterou jim vě-
novala škola a v tašce ještě zís-
kali spoustu dárečků od spon-
zorů. Od knihovny získali malí
čtenáři novou čtenářskou legi-
timaci zdarma.

Text a foto: Jana LEPAROVÁ,
ředitelka městské knihovny

Pracovní morálka brigádníků
Nedá mi to, abych nena-

psala pár řádků do našich
městských novin. Chtěla
bych se pozastavit nad pra-
covním nasazením někte-
rých našich občanů, kteří
jsou brigádníky nebo snad
zaměstnanci BM servisu. 

Vidím je, jak »usilovně« pra-
cují způsobem, že půl své pra-
covní doby prosedí na lavič-
kách na hlav-
ní třídě nebo 
v parku, kde
se vyhřívají na slunci a ještě si
dají sluneční brýle na oči. Ne-
bo courají jen tak zbůhdarma
po sídlišti. Pytle zejí prázdno-
tou a oni hledají, u koho nebo
kde by se »zašili«. Přivádí mě
to k zamyšlení, zda člověk,
který řádně pracuje osm nebo
dvanáct hodin někde u stroje a
má sotva půlhodinovou pře-
stávku, není trapný, že tuto
pracovní dobu dodržuje. 

Proč pracovníky v oran-
žových vestách občas někdo
nezkontroluje, jak jim jde prá-
ce »od ruky«. Nejsem si jistá,
zda takové brigádníky v našem
městě opravdu potřebujeme.
Znám však i takové jednice,

kteří toto povolání vykonávají
opravdu poctivě. (rb)

● Na dopis čtenářky odpo-
vídá Miroslav Hradil, z BM
servisu, a. s.:

Od 1. dubna 2007 firma BM
servis, a. s. zaměstnává 80 pra-
covníků veřejně prospěšných
prací. Byli k naší firmě přijati 
z řad dlouhodobě nezaměstna-
ných spoluobčanů, evidova-

ných pracov-
ním úřadem 
v Bohumíně.

Většinou mají dlouhodobý
problém s hledáním pracovní-
ho místa a naše firma ve spo-
lupráci s městským úřadem 
a úřadem práce jim dala mož-
nost uplatnění. Jsme si vědo-
mi, že jsou mezi nimi i tací,
které »musíme naučit praco-
vat«. Souhlasím s vámi, že na
jejich kontrolu jeden člověk
nestačí, proto jsme od 2. květ-
na vytvořili ještě jedno pra-
covní místo mistra. Současně
od tohoto termínu naše spo-
lečnost přijala dalších 25 za-
městnanců z řad nezaměstna-
ných (účelně zřízená pracovní
místa). Doufáme, že na vzhle-
du města to všichni poznáme.

píšete nám
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MALOVÁNÍ
byty, firmy, RD

■ opravy omítek ■ vyhlazování
stěn ■ tmelení stěrkou 

■ interiérové nástřiky stěn 
■ umyvatelné nástřiky byt. jader

koupelen ■ nátěry fasád RD 
■ obhlídka a posouzení zdarma

Tel. 596 014 986
603 146 638

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

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme hotovostní půjčky

od 6 000 Kč. Vhodné i pro 
osoby s nižším příjmem.
Tel.: 608 202 207

Čerpací stanice
LUTOGAS, 

Bohumín-Skřečoň

NONSTOP

Natankujte u nás a máte

KAFE ZDARMA!AKCE!
AKCE!

I na mateřskou!
Bez poplatku a ručitele!
Již od 6 000 Kč a více

● bankovní, nebankovní
● hypotéky, úvěry na cokoliv

Rychlý úvěr!

Tel. 728 857 403
736 120 270

● Potřebujete malovat, na-
tírat? Rekrost ✆ 606 728 941.

● Koupím garáž, nejlépe na
Mírové ulici, ✆ 608 815 185.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 732 474 853.

● Koupím rodinný dům
nebo stavební Pozemek v Bo-
humíně, ✆ 777 925 007.

● Českomoravská stavební
spořitelna nabízí stavební
spoření, úvěry, penzijní připo-
jištění, podílové fondy a také
přijme spolupracovníky do své
obchodní sítě. Info: Kancelář
ČMSS, nám. T. G. M. 942
(kadeřnictví Eva), Bohumín,
✆ 596 011 191, 604 576 461.

● Půjčky, řešení dluhů 
a exekucí, ✆ 732 474 853.

inzerce ● Koupím RD v Bohumí-
ně a okolí, platba ihned v ho-
tovosti, ✆ 608 370 379.

● Koupím rod. dům v Bo-
humíně, Dolní Lutyni a okolí,
event. dr. byt, hotovost, na-
bídněte, ✆ 775 075 979.

● Prodám stav. pozemek
3 200 m2 v Dolní Lutyni, ✆ 723
343 102.

● Pronájem kanceláře v pod-
kroví na ulici 9. května, samo-
statné měření, parkovací mís-
ta zajištěna. ✆ 602 424 387.

● Mladí manželé koupí byt
v Bohumíně, ✆ 603 763 004.

● Koupím dr. byt 2+1 s balko-
nem v Bohumíně. ✆ 732 446 041.

● Koupím pozemek ke
stavbě RD v Záblatí, Skřečoni.
✆ 602 494 031.

● Hledáte zajímavou a dob-
ře finančně ohodnocenou

práci? Realitní agentura Pri-
ma přijímá spolupracovníky,
✆ 604 941 788.

● Prodám řad. garáž na ul.
Čs. armády. Cena 105 tisíc ko-
run. ✆ 603 974 763.

● Lékař z Orlové nutně kou-
pí jakýkoliv dr. byt, event.
rod. dům v Bohumíně, Dol.
Lutyni a okolí. Platím v hoto-
vosti, ne přes realitku, nabíd-
něte, ✆ 777 299 698.

● Pronajmu řadovou garáž
za supermarketem Albert, 
✆ 604 110 008.

● Nabízím podnájem v by-
tě 2+1 v nově rekonstruova-
ném domě v centru Bohumína.
Od 1.6.2007, ✆ 731 179 647.

● Prodám cihly očištěné po
2,50 Kč, bloky po 5 Kč, želez-
ná brána dvoukřídlová, sta-
veb. železo, ✆ 724 850 064.

● Prodej krůt, vykrme-
né, rozkrmené po tel do-
mluvě. ✆ 776 171 452.
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Pneuservis Stoklasa Zdeněk Dolní Lutyně střed

CENY NOVÝCH LETNÍCH PNEUMATIK:
155/70/13 .......630,- 175/65/14.......890,-
165/70/13 .......690,- 185/65/14.......990,-
175/70/13 .......790,- 195/65/15.......990,-
165/70/14 .......780,- 185/80/14C...1380,-
185/60/14 .......890,- 195/70/15C...1790,-

CENY DISKŮ:
13" Felicia ..........................690,- 14" Fiat ...............................790,-
14" Fabia, VW, Seat ............760,- 15" Octavia I+II, VW, Audi ...890,-
14" Renault .......................1170,- 16" Superb ........................1290,-

Všechny ceny jsou VČETNĚ DPH! 

Není důležitá výše slevy, ale KONEČNÁ CENA.

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 12, 14 - 17 hodin, SO 9 - 12 hodin,
v sezoně bez přestávky.

Tel. 596 544 446, mobil: 736 202 374.

PROTEKTORY od 490,- Kč

Ceník inzerce najdete na www.mesto-bohumin.cz



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od11. do 24. května Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
ddmbohumin.wz.cz, ddmbohumin@post.cz

telefon: 596 013 131

■ 11.5. od 14 do 16 hodin POČÍTAČOVÝ TUR-
NAJ VE HŘE WARCRAFT. � Vladimír Vyrobik.

■ 12.5. v 11 hodin SOUTĚŽ TANEČNÍCH KOLEK-
TIVŮ ESO. 12. ročník soutěže. Tělocvična DDM,
� Lýdie Balcárková.

■ 14.5. od 14 do 16 hodin PONDĚLNÍ POČÍTA-
ČOVÉ HRÁTKY. Počítačová učebna DDM, � Vla-
dimír Vyrobik.

■ 18.5. od 14 do 16 hodin POČÍTAČOVÝ TUR-
NAJ VE HŘE WARCRAFT. Počítačová učebna
DDM, � Vladimír Vyrobik.

■ 21.5. od 14 do 16 hodin PONDĚLNÍ POČÍTA-
ČOVÉ HRÁTKY. Počítačová učebna DDM, � Vla-
dimír Vyrobik.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
bobescentrum.cz,

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
rcslune.probers.info, rcslune@centrum.cz,

telefon: 604 999 147. 
Informace o akcích Slůněte podá Vilma Ur-
bančíková, o akcích Bobše Petra Kalichová.

■ 11.5. v 10 hodin DEN PRO MOJI MAMINKU.
Rodinné centrum Slůně.

■ 18.5. v 17 hodin Žena, láska, mateřství... Las-
kavé a něžné povídání s Dášou Čížovou. Rodinné
centrum Slůně.

■ 19.5. v 15 hodin MEZINÁRODNÍ DEN RODINY
V BOBEŠI. Zahradní slavnost s programem pro
rodiny s malými dětmi, soutěže, tombola, divadél-
ko. Centrum Bobeš.

■ 24.5. v 10 hodin CO MUSÍ VAŠE MIMINKO 
UMĚT DO 6. MĚSÍCE? Centrum Bobeš.

Městská knihovna Bohumín, 
knih-bohumin.cz, 

knihovna@knih-bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203

■ 16.5. v 16.30 hodin MAMINKY NA SLOVÍČ-
KO... Povídání s Ludmilou Sikorovou - porodní asi-
stentkou, která vydala knihu pro nastávající ma-
minky. Městská knihovna - přednáškový sál. 
�Vilma Urbančíková, ☎604 999 147.
■ 21.5. - 8.6. ZPĚT KE KOŘENŮM. Výstava přibli-
žující činnost Centra mladé rodiny Bobeš od za-
čátku k dnešku. Městská knihovna - Malá galerie
na chodbě. � Petra Kalichová, ☎604 800 100,
604 388 853 (herna).

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARYŠKA,
Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 

maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 16.5. v 16 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY JANY
KAŇOKOVÉ. V programu vystoupí studenti Gym-
názia F. Živného Bohumín. Salón Maryška.
■ 21.5. v 18 hodin STESK KAVÁRENSKÉHO PO-
VALEČE. Radovan Lipus (Šumná města) a hosté.
Nostalgické literárně hudební soirée z dějin kávy a
evropských kaváren. Nutná rezervace míst - 
☎605 964 152. Salón Maryška, � Helena Čer-
venková, ☎721 828 610.

Pokud není uvedeno jinak, probíhá akce 
v letním kině v amfiteátru parku Petra Bezru-
če, ☎596 012 124.
■ 12.5. - 13.5. ve 21 hodin KRÁLOVNA.
■ 15.5. v 16.30 hodin 1. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT. Vystoupí absolventi všech oborů 1. a 2.
cyklu. Koncertní sál ZUŠ, ☎596 013 331.
■ 17.5. - 18.5. ve 21 hodin OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE. 
■ 19.5. - 20.5. ve 21 hodin VRATNÉ LAHVE.
■ 21.5. v 16.30 hodin 2. ABSOLVENTSKÝ KON-
CERT. Koncertní sál ZUŠ, ☎596 013 331.
■ 24.5. - 25.5. ve 21 hodin PRÁZDNINY PANA
BEANA.

DDM

Akce 
v domě dětí
a mládeže

Sportovní
akce

■ 11.5. v 17 hodin DŮM UČITELŮ. Přátelské set-
kání s autorkou knihy a bohumínskou rodačkou
Alenou Mrázovou spojené s bohumínským
»křtem« této novinky a s autogramiádou. Gymná-
zium Fr. Živného Bohumín, �Jana Leparová.

■ 12.5. v 16.30 hodin TJ Slovan Záblatí - MFK Ha-
vířov B. FOTBAL - okresní přebor - muži. Hřiště
TJ Slovan Záblatí.

■ 12.5. od 6 do 9 hodin Z BOHUMÍNA DO BOHU-
MÍNA. 33. ročník tradičního turistického pocho-
du. Pěší i cykloturistika, 15, 20, 40 a 50 km. Star-
ty na jednotlivé trasy - pěší: 50 km 6 - 7 hodin, 40
km 7 - 8 hodin, 20 a 15 km 8 - 9 hodin, cyklisté:
50, 40, 20 a 15 km 8 - 9.30 hodin. � P. Chromík,
☎605 830 561.

■ 12.5. v 16.30 hodin Viktorie Bohumín - Lokomo-
tiva Louky. FOTBAL - muži. Hřiště TJ Viktorie St.
Bohumín, �Josef Osvald, ☎728 205 804.

■ 12.5. v 9 hodin BABSKÝ TURNAJ. Tradiční vo-
lejbalový turnaj ženských družstev. Hřiště Na Ku-
želně, � Eva Pospíšilová, ☎736 707 663, e-mail
evaposp@volny.cz.

■ 13.5. v 16.30 hodin FK Bohumín A - TJ Ferum
Frýdlant. FOTBAL - muži A - krajský přebor.
Hřiště park P. Bezruče.

■ 15.5. sraz v 8 hodin na nádraží ČD MÁJOVÁ
VYCHÁZKA. Pěší turistika, cca 10 km. Trasa 
Bohumín - Šilheřovice, � Eliška Tomaštíková, 
☎731 883 947. 

■ 17.5. v 16.30 hodin SILNIČNÍ ČASOVKA JED-
NOTLIVCŮ. Okresní přebor. Trasa závodu Skře-
čoň - Borek - Dolní Lutyně - Skřečoň, start restau-
race »U Keconě«, Skřečoň. � Rostislav Šafrata,
☎603 203 040, e-mail safratacyklo@centrum.cz.
Propozice na stránkách www.sweb.cz/sksafrata. 

■ 19.5. Mosty - Skalka. RODINNÝ VÝLET, pěší
turistika, cca 12 km. Klub českých turistů TJ Bo-
humín, �Vlastimil Daniš, ☎603 524 775.

■ 20.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - SK Bystřice
nad Olší. FOTBAL - muži - I.A třída, sk. B. Hřiště
Vrbice.

■ 20.5. v 10 hodin MĚSTSKÉ KOLO V CYKLISTI-
CE. Areál Bu� fit Gliňoč - Skřečoň, pořadatel 
Dům dětí a mládeže Bohumín, � Ondřej Veselý,
☎596 013 131.

Akce 
pro rodiče 

malých dětí

Akce 
sdružení
Maryška 

Akce 
v městské
knihovně

Ostatní 
kulturní 

akce

Letní kino 
amfiteátr -

park P. Bezruče

Pokud pořádáte zajímavou akci, o níž chce-
te informovat bohumínskou veřejnost, kon-
taktujte Janu Leparovou, městská knihovna,
e-mail: knihovna@knih-bohumin.cz, tel.
596 012 203, která letáček připravuje.
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Život v našem městě má mnoho podob
Zelené město
rozkvetlo do
růžového ráje

V minulých dnech ve městě
rozkvetly desítky sakur. Stro-
my obalené růžovými květy na
pár dnů přeměnily město v rů-
žový ráj. Polibek pod rozkvet-
lou třešní, i když japonskou,
voněl sladce pro každou dvoji-
ci, která se pod stromy zastavi-
la. Bohumín se v těchto dnech
doslova utápí v zeleni.

V Záblatí pálili 
čarodějnice

O Filipojakubské noci se pá-
lily čarodějnice. Děti z celého
Záblatí tančily před spálením
čarodějnice (Morény) divoké
tance, kterými oslavovaly ko-
nec zimy, návrat jara nebo jen
tak radost ze života. Do masek
je nemusel nikdo dlouho pobí-
zet. O nejrůznější divoženky,
víly a baby Jagy nebyla nouze.
Sokolovna v Záblatí to ale pře-
čkala bez problémů.

Návštěva vojenských veteránů
Skupina třiceti vojenských pilotů veteránů navštívila 27.

dubna Bohumín. Ve vzpomínkách na poslední dny války se
vrátili o dvaašedesát let nazpět, kdy prožívali nejtěžší chvíle
svého života nad územím Bohumína. Společně se zástupci rad-
nice pak položili kytici k pomníku padlým ve druhé světové válce
v parku Petra Bezruče. Foto na stránce: František Krejzek

Stovka lidí na májové veselici
V sobotu 28. dubna se ze zahrady PZKO v centru města ozý-

vala hudba a zpěv. Májová veselice pro všechny občany města
přilákala k posezení i k tanci stovku návštěvníků. Program byl
vpravdě lidový. Kolo štěstí, nafukovací balónky pro děti, tanec
při živé hudbě i teplé občerstvení nebo studené nápoje. Poba-
vit se přišli mladí i starší generace.


