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V Den osvobození běhaly stovky lidí

▲ Nejmladší běžci(1). Vítězové štafetového běhu získali kromě poháru i praktické sportovní dárky (2). Foto: Lucie Balcarová a František Krejzek

Dokončení na str. 2

Setkání s občany
Změna termínů setká-

ní vedení města s občany:
● pondělí 28.5. v 16 hodin

Záblatí, sokolovna; v 17.30
hodin Skřečoň, základní
škola; ● úterý 29.5. v 16
hodin Vrbice, restaurace
U Zvonu; v 17.30 hodin
Pudlov, restaurace U Ka-
nárků; ● čtvrtek 31.5. v 16
hodin Šunychl, restaura-
ce Zlatý jelen; v 17.30 ho-
din Starý Bohumín, zá-
kladní škola. (red)

I když je změna přednosti 
v jízdě na křižovatce ulic Šu-
nychelská a Mírová již starší
záležitostí, chceme na ni zno-
vu upozornit. Pro bezpeč-
nost dopravy to není nikdy
zbytečné. Nová hlavní silnice
s předností v jízdě je přímý
směr z centra města do Šu-
nychlu kolem nově stavěné-
ho obchodu Lidl. 

(red)

Změna! Šunychelská je hlavní silnicí

jzek

Závodníci soupeřili i přes

mírnou nepřízeň počasí ve 20

soutěžních kategoriích, rozdě-

lených podle věku a pohlaví.

Rozdílné byly rovněž délky

tras. Děti do čtyř let absolvo-

valy spolu se svými rodiči běh

na 80 metrů. Nejmladším 

účastníkem celé soutěže se stal

Viktor Kubinský z Bohumína,

který letos v listopadu oslaví

své druhé narozeniny. »Každý
rok se akce účastníme, běhá sice
jen syn Boris, ale my ostatní z ro-

diny mu o to víc fandíme. Letos
bylo jasné, že se automaticky ak-
tivně zapojíme i s vnukem Vikto-
rem. Příští rok chceme opět přijít,«
uvedla babička nejmladšího 

účastníka Dagmar Durčáková.

Naopak nejstarším účastní-

kem byl 72letý Jaroslav Ga-

man z Havířova, který absol-

voval trasu dlouhou 1 500

metrů. »Zúčastnil jsem se od
prvního Běhu ulicemi Bohumína
téměř všech jeho ročníků. Je tady

totiž vždycky bezvadná atmosfé-
ra a svými věkovými kategoriemi
od nejmenších až po ty nejstarší
se závody v Bohumíně vymykají
jiným soutěžím. Jsem spíš mara-
tonec, takže mě více vyhovují
dlouhé tratě a těch 1 500 metrů
je pro mě spíš sprint. Proto jsem
hodinu před samotným závodem
běhal v nedalekém parku Petra
Bezruče,« řekl nám po závodě
Jaroslav Gaman.

Už pojedenácté v historii Bohumína se v Den osvobození
sešly na startovní čáře Běhu ulicemi města stovky lidí. Tradič-
ní sportovní klání letos přilákalo 436 závodníků, kteří s vý-
střelem z pistole vyběhli do ulic. Ve všech jedenácti ročnících
tak připravené trasy absolvovalo přesně 4 764 běžců.

Foto: František Krejzek
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▲ Start smíšené štafety základních škol na 4x240 metrů. Foto: František Krejzek

V Den osvobození běhaly stovky lidí
Dokončení ze str. 1

Tečku za sportovním zápole-
ním udělaly divácky atraktivní
štafety bohumínských škol, 
v nichž se bojovalo O pohár sta-
rosty města Petra Víchy na po-
čest 100. výročí založení parku
Petra Bezruče v Bohumíně.
Pohár si za svůj výkon nako-
nec odneslo běžecké družstvo
ze Základní školy na ulici Čs.
armády. Soutěžní klání uzavřel
celosvětový Běh Terryho Foxe,
na který se letos přihlásilo 150
účastníků. Na startu se jich
však jako každý rok objevilo
nakonec mnohem více. Na boj
proti rakovině bylo u této pří-
ležitosti vybráno 2 500 korun. 

Největší sportovní soutěži
ve městě předcházel pietní
akt, během něhož položili zá-
stupci politických stran, radni-

Chceme být stále úspěšní v získávání dotací
O čem jednala rada města

■ Příprava podkladů 
k získání dotací 
Již v předstihu se rada zabý-

vala možnostmi získání dotací
ze státního rozpočtu v roce
2008. Vytypovány byly kon-
krétní investiční akce zejména
v oblasti školství, zdravotnic-
tví a sportu. Stavebnímu od-
boru bylo uloženo zpracovat
investiční záměry ke všem uva-
žovaným žádostem, včetně 
doložení dalších dokladů.

■ Vstřícnost vůči našim 
seniorům
Z výstupů komunitního plá-

nování sociálních služeb i an-
kety nabízené našim dříve na-
rozeným spoluobčanům vzešel
požadavek na zřízení klubu se-
niorů. Jde vlastně o místo pro
schůzky a společenská setkání
důchodců. Jak jsme již v Oku
psali, k těmto účelům byl vy-
brán prostor dřívějšího K-cen-
tra na Okružní ulici. Na vyba-
vení klubu bylo již vyčleněno
60 tisíc korun, ovšem pro nej-
nutnější úpravy ke zprovozně-

ní bylo třeba vyčlenit dalších
200 tisíc korun, což rada od-
souhlasila. Provozovatelem
klubu bude příspěvková orga-
nizace Centrum sociálních
služeb.

■ Využití nebytových prostor
bývalého »hoteláku«
Před časem jsme měli mož-

nost dát svůj tip na využití ne-
bytové části bývalého hotelo-
vého domu. Námětů se sešla
spousta, jako nejaktuálnější se
jeví dvě varianty. Jednou je re-
konstrukce suterénu a přízemí
pro parkování celkem 73 aut 
a ponechání nebytových pro-
stor v patře pro komerční vyu-
žití. Druhou je demolice celé-
ho objektu, provedení terén-
ních úprav a vybudování 37
parkovacích stání. Obě vari-
anty mají své výhody i nevý-
hody, konečné rozhodnutí by
mělo přinést jednání zastupi-
telstva 13. června. Aby město
nepřišlo o nájemné z nebyto-
vých prostor, prodloužila rada
oběma stávajícím nájemcům

(tržnice a prodejna nápojů)
nájemní smlouvu do konce le-
tošního roku.

■ Vedoucí živnostenského
odboru
Rada města jmenovala no-

vou vedoucí živnostenského
odboru MěÚ v Bohumíně.
Stala se jí Eva Giecková, která
dočasně nahradí dosavadní
vedoucí Miroslavu Šmídovou,
jež se připravuje na jiný nároč-
ný úkol - roli matky. 

■ Bytové záležitosti
Samostatně byl posuzován

blok majetkových záležitostí,
kde část byla věnována bytové
problematice. Jednalo se o vy-
účtování služeb za loňský rok 
a o návrhu splátkování nedo-
platků, byl proveden rozbor li-
citací bytů za I. čtvrtletí letoš-
ního roku i rozbor neobsaze-
ných sociálních bytů města. 
I tentokrát vyšla rada vstříc
nájemcům bytů, kteří mají ne-
doplatek za služby vyšší než 3
tisíce korun. Pokud písemně
uznají svůj dluh a budou řád-

ně platit splátky podle sjedna-
ného splátkového kalendáře,
nebude se jim účtovat popla-
tek z prodlení. Celkový nedo-
platek však musí být uhrazen
do konce letošního roku. 

Zajímavá je informace o po-
čtu vylicitovaných bytů. Od 1.
ledna do 31. března bylo tímto
způsobem uzavřeno 42 nájem-
ních smluv, z toho 26 na »ma-
lé byty« (byty 0+1 až 1+1) a 16
na »velké byty« (byty 1+2 až
1+3). Průměrná licitovaná cena
malých bytů je zhruba 31 ko-
run, u velkých bytů 56 korun. 

■ Učící se město
Součástí jednání rady byla 

i prezentace doktorky Kunča-
rové ze soukromé Vysoké ško-
ly podnikání v Ostravě o zá-
měrech této instituce v našem
městě. Cílem je nastartování
možností celoživotního vzdě-
lávání pro širokou veřejnost.
Rozhovor na toto téma přine-
seme v některém z dalších čí-
sel Oka. 

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice MěÚ

Pro čtenáře vybíráme informace z programu jednání rady
města ze 14. května. 

ce, škol i společenských orga-
nizací květiny k pamětní desce
na budově radnice. Letos si
tak připomněli 62. výročí od

konce druhé světové války.
Součástí letošního aktu bylo
ocenění dvou bohumínských
legionářů (viz foto na straně

20). Čestnou stráž držela při
pietním aktu jednotka Aktiv-
ních záloh Bohumín.

Lucie BALCAROVÁ
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O městské byty v Bohumíně se licituje v budově radnice 
v I. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230. Vyvolá-
vací cena je 24 korun za metr čtvereční. Město nabízí k licitaci
tyto byty:

● Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, kategorie I., číslo

bytu 50, 9. nadzemní podlaží.

Celková plocha 31,18 m2, pro

výpočet nájemného 28,86 m2.

Prohlídka bytu 29. května od

8.30 do 9 hodin Licitace se ko-

ná 30. května v 16 hodin.

● Byt na ulici Okružní 378,
1+1, kategorie II., číslo bytu 3,

2. nadzemní podlaží. Celková

plocha 59,86 m2, pro výpočet

nájemného 59,86 m2. Prohlíd-

ka bytu 29. května od 9 do

9.30 hodin. Licitace se koná
30. května v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Nerudově
566, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 1, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 25,80 m2, pro
výpočet nájemného 25,80 m2.
Prohlídka bytu 29. května od 10
do 10.30 hodin. Licitace se ko-
ná 30. května v 16.30 hodin. 

● 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.

Licitace městských bytů 1. a 2. kategorie

práce

www.mesto−bohumin.cz

Prohlídka bytu 31.5. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
4.6. v 16 hodin.

● Byt na ulici Čs. armády
690, 0+2, kategorie I., číslo
bytu 8, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 68,68 m2, pro
výpočet nájemného 64,55 m2.
Prohlídka bytu 7.6. od 9.40 do
10.10 hodin. Licitace se koná
11.6. v 16.15 hod.

● Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, kategorie I., číslo bytu 19,
5. nadzemní podlaží. Celková
plocha 65,75 m2, pro nájem
64,10 m2. Prohlídka bytu 5.6.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 11.6. v 16 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru ✆596 092 199. (vach)
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ulice Zátiší

▲ Pohled z ulice Dělnické směrem k domkům na ulici Zátiší. Foto: František Krejzek
Plánek se stavebními parcelami na prodej je situován stejně jako fotografie. 

▲
 

Pozemky se nacházejí v zóně
individuálního bydlení. V blíz-
kosti je základní škola, občan-
ská vybavenost jako obchody,
pošta, městská knihovna, res-
taurace. Lokalita nabízí jak
poklidné vycházky do přírody
a okolních lesů, tak možnost
vyžití v blízkém sportovním a-
reálu Gliňoč. V současné době
se připravuje ve Skřečoni vý-
stavba dětského koutku.

Jen kousek od městské části
Skřečoň se nachází park Petra
Bezruče s nepřebernými mož-
nostmi rekreace a sportů jako
je krytý a venkovní bazén, zim-
ní stadion, letní kino. Vzdále-
nost do centra města Bohumí-
na je asi 1,5 kilometru. 

Jedná se o šest pozemků 
s výměrou od 983 m2 až do
1311 m2. Tři z nich jsou pří-
stupné z ulice Dělnické a další

tři z ulice Zátiší. Všechny po-

zemky mají možnost napojení

na inženýrské sítě. 

Veškeré bližší informace 

o prodeji a způsobu prodeje

pozemků vám podá na radnici

Jana Holeszová, vedoucí oddě-

lení pozemků, číslo dveří 122

v přízemí, tel: 596 092 228, e-

mail: holeszova.jana@mubo.cz.

(hol)

Stavební pozemky v krásné lokalitě Skřečoně

Chcete bydlet v krásné lokalitě městské části Skřečoň? Město nabízí pozemky
pro výstavbu rodinných domků na ulici Dělnické a na ulici Zátiší. Čeká zde na
vás další lokalita pro výstavbu šesti rodinných domků.

Vyhlášeno 
výběrové řízení 

Město Bohumín, Měst-
ský úřad Bohumín vy-
hlašuje výběrové řízení
na obsazení místa úřed-
níka, referenta odboru
životního prostředí, vo-
doprávní agendy. 

Bližší informace nalez-
nete na stránkách radnice
www.mesto-bohumin.cz
=> Radnice => Sluzby
obcanum => Nabidka
prace.

Přihlášku s požadova-
nými doklady zašlete (ne-
bo doručte na podatelnu
městského úřadu v Bohu-
míně) do 8. června na ad-
resu: Městský úřad Bohu-
mín, Masarykova 158,
735 81 Bohumín. 

Bližší informace zájem-
cům podá Pavel Klimovič,
vedoucí odboru životního
prostředí a služeb, e-mail:
klimovic.pavel@mubo.cz,
tel. 596 092 160. (red)
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Dotazníky ke kanalizaci míří do domácností

▲ Do budování čistírny odpadních vod a kanalizačních sítí investovalo
město za deset let přes 245 milionů korun. Foto: F. Krejzek

Po dlouhých debatách na
radnici se obracíme na vás -
občany Bohumína s pros-
bou o spolupráci a pomoc. 
V čem spočívá? V této chvíli
v pravdivém vyplnění a ode-
vzdání dotazníku o odpad-
ních vodách, který jste do-
stali nebo teprve dostanete
do vašich schránek. 

V dalším období pak bude-
me spolupracovat při projek-
tování, přípravě a výstavbě ka-
nalizačních sítí a odstraňování
nevyhovujících způsobů likvi-
dace odpadních vod. Společně
tak můžeme dosáhnout nejen
dalšího zlepšení stavu životní-
ho prostředí, ale pro mnohé 
z vás také výhodnějšího naklá-
dání s odpadními vodami.

O problematice septiků 
a žump se te� hodně hovoří,
mnozí z vás již navštívili kvůli
těmto informacím městský 
úřad, nebo se za námi naopak
chystáte. Přestože příslušný
zákon zpřísňující podmínky
platí již od roku 2001, datum,
kdy je třeba uvést způsoby 
likvidace do souladu s ním, je
1. leden 2008.

Město Bohumín se bude ří-
dit zdravým rozumem a nelo-
gičnost některých důsledků
vyplývajících ze zákona na na-
še občany nedolehne. Nedává
totiž smysl, že k 1. lednu 2008
si má každý občan vyřešit způ-
sob odvodu svých odpadů 
a vybudovat tak například do-
movní čistírnu odpadních vod
(ČOV), když bude město v ná-
sledujících letech v těchto lo-
kalitách budovat kanalizaci,
na niž se občan musí ze zákona
připojit, což mu přinese opět
další finanční náklady. 

Proč potřebujeme informa-
ce z dotazníku? Je to nejrych-
lejší způsob, jak bez rozsáhlých
kontrol zjistit skutečný stav li-
kvidace odpadních vod a počet
jednotlivých případů. 

Od výsledků z tohoto dotaz-
níku se bude také odvíjet rych-
lost budování kanalizace v lo-
kalitách, kde je to podle zpra-
covaného generelu kanalizace
efektivní a technicky možné.
Tam, kde kanalizaci zrealizuje-
me, umožníme lidem, kteří
dnes likvidují splašky nevyho-
vujícím způsobem, aby se na
ni napojili. Umožníme, ale ze
zákona také uložíme. Monito-
rujeme však i hraniční přípa-
dy, kdy právě VYPLNĚNÝ
DOTAZNÍK rozhodne o bu-
dování kanalizace. Vyplnění
dotazníku je DOBROVOLNÉ.
Kdo nám však informace ne-

poskytne, musí počítat s tím,
že přímo na místě budeme
muset zkontrolovat, jakým
způsobem likviduje odpadní
vody. Pokud zjistíme nevyho-
vující stav, bude je správní or-
gán řešit podle zákona. Proto
vás prosíme, pomozme si na-
vzájem. 

Do budování čistírny od-
padních vod a kanalizačních
sítí investovalo město v uply-
nulých deseti letech nejvíce
prostředků - přes 245 milionů
korun - a připravujeme další
projekty. Budeme-li úspěšní 
v získání dotací, dá se předpo-
kládat i rychlejší výstavba ka-
nalizací. Při jejich přípravě
však často narážejí naši pro-
jektanti na potíže. Majitelé sil-
nice nebo pozemku nás ne-
chtějí pouštět s výstavbou ka-
nalizace na své vlastnictví.

Proto i větší ochota v této ob-
lasti může stavbu kanalizace
urychlit.

Kdo je dnes napojen na ka-
nalizaci, většinou platí stočné.
Jsou ve městě sice ještě sítě,
které nepatří Severomorav-
ským vodovodům a kanaliza-
cím, ale i zde se bude v dohled-
né době platit stočné. Někteří
z nás mají zkolaudovanou žum-
pu, ale ruku na srdce, jsou 
i mnozí, kteří ji nevyvážejí a u-
dělali z ní v praxi septik. Jsou
případy domů, kde je povolen
legálně stavebním úřadem
septik, ale téměř nikdo nemá
zvláštní povolení k vypouštění
odpadních vod. Někdo má
vlastní domovní čistírnu. 

Jsou takoví, kteří se na ka-
nalizaci těší a usilují o ni, ale
také takoví, kteří se jí děsí a o-
bávají se placení stočného. 
A jsou jistě i případy lidí, kteří
budou mít při napojení na ka-
nalizaci jednoduše finanční
potíže. Není vyloučeno, že
mohou být za tímto účelem 
v budoucnu i poskytovány vý-
hodné půjčky. Našly by se dal-
ší příklady. 

Víme, že situace není jedno-
duchá, ale věříme, že ji po-
stupně společně zvládneme.
Proto vám předem děkujeme
za vyplnění dotazníku, který je
prvním z kroků, jak si vzájem-
ně můžeme v problematice ka-
nalizací pomoci. Za dvanáct
let naší spolupráce se nám va-
še pomoc mnohokrát osvědči-
la. V případě, že byste dotaz-
ník neobdrželi, můžete si jej
vyzvednout v infocentru měst-
ského úřadu.

Petr VÍCHA, starosta

Vyplněný dotazník mnohdy rozhodne o budování kanalizace

Připomínáme všem občanům, že v sobo-
tu 9. června proběhne další svoz nebezpeč-
né složky komunálního odpadu a vyřazené-
ho elektrozařízení. 

Pojízdná sběrna bude přistavena na urče-
ných stanovištích ve stanovených časech podle
stálého harmonogramu (viz odpadový kalen-
dář města na rok 2007). Lze odevzdávat vyřa-
zené elektrozařízení: televizory, radiopřijíma-

če, gramofony, magnetofony, počítačové moni-

tory, počítače, tiskárny, ledničky, mrazničky,

mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, topin-

kovače, mlýnky, pily, vrtačky, elektronické hrač-

ky, zářivky, výbojky apod. Další svozy proběh-

nou v sobotu 4. srpna, 15. září a 3. listopadu. 

Vaše dotazy zodpoví a případné další infor-

mace poskytne Šárka Plutová, odbor životního

prostředí a služeb, tel. 596 092 154. (plu)

Svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení
● Provozní doba 

ve sběrném dvoře 
Od 1. června 2007 dochází

na žádost občanů a podle do-
savadního sledování provozu
ve sběrném dvoře, umístěném
v prostorách areálu BM servi-
su, a. s. na Koperníkově ulici,
ke změně provozní doby. Ve
dnech pondělí až pátek bude
sběrný dvůr otevřen v době 
od 8 do 17 hodin a v sobotu 
od 8 do 14 hodin. (plu)
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Maják městské policie
díky, kteří některé věci odho-
dili cestou, pak zadržet.

● V areálu školky ve Skřečo-
ni, ve venkovním skladu hra-
ček, zajistili strážníci devate-
náctiletou dívku při pokusu 
o krádež.

● Strážníci zajistili trojici
mužů s »nenápadnou« deseti-
metrovou kolejnicí. 

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Pult centralizované ochra-
ny městské policie signalizoval
narušení prodejny potravin na
ul. Čs. armády. S taškami odci-
zeného zboží zadržela hlídka
trojici. Případ řeší Policie ČR.

● Z ložné plochy malého ná-
kladního vozidla odcizila čtve-
řice pachatelů kabelu a kože-
nou bundu. Kamerovým systé-
mem se povedlo povedenou
partu zachytit a všechny mla-

Neobvyklá maturitní zkouška na rautu

▲ Zadáním praktické maturitní zkoušky oboru kuchař na Střední škole Bohumín byla příprava rautu na spor-
tovním turnaji. Foto: František Krejzek

Pedagogové vymysleli, stu-
denti uskutečnili a podnika-
telé doprovodili sportovním
utkáním. Řeč je o maturitní
zkoušce, jejíž část skládali
studenti Střední školy Bo-
humín u tenisových kurtů 
v areálu školy.

»Tato maturita mi připadá lep-
ší, než klasická, kterou znám 
z kavárny na náměstí. Sehnali 
a postavili jsme si stánky, nechali
ušít a vyrobit zástěry se jménem
každého maturanta, trička i čepi-
ce, navrhli a vytiskli jsme si po-
zvánky na tento raut a rozeslali je
bohumínským podnikatelům,« ří-
ká Sylvie Kuttlerová z maturit-
ního oboru kuchař, kuchařka.

Dvacet děvčat a chlapců při-
pravilo raut pro účastníky te-
nisového turnaje, který uspo-
řádala střední škola pro bohu-
mínské podnikatele. Tomu
předcházela písemná část ma-
turitní zkoušky a následovat
bude ještě závěrečný ústní po-
hovor. Zkouška byla ryze prak-
tická, s hodnocením komise
pedagogů a s oceněním spor-
tovců, kteří v průběhu turnaje
měli možnost ochutnat všech-
na připravená jídla i nápoje.

»Jsou zde v nabídce teplá jídla,
míchané nápoje, studená kuchy-
ně i moučníky. Naše skupina při-
pravila jelení ragú, mufloní guláš,

ale ochutnejte taky rostbíf nebo
studenou španělskou polévku gas-
pačo,« doporučuje Michal Bu-
ček, další z maturantů, a dodá-
vá: »Já tuhle práci miluji, je to
pro mne zábava, nádhera a fan-
tazie. Příští rok si ještě dodělám
absolvováním třetího ročníku 
oboru kuchař - číšník výuční list
a chci celý rok jezdit na soutěže.«

Mezitím, co se rozehrál teni-
sový turnaj, zkušební komise
hodnotila výrobky. Zkoušející

měli záludné otázky na přípra-
vu těsta moučníků, chtěli vě-
dět, jak se dělá krém a jiné ná-
plně a měli i další všetečné do-
tazy. Ochutnávala teplá jídla,
nechala si připravit míchaný
nápoj nebo degustovala peče-
nou papriku či cuketu.

»Tenisté, kteří vypadli hned 
v prvním kole, rozhlásili mezi o-
statní hrající, že jídla jsou vynika-
jící. Každý pak chtěl prohrát, aby
se na něj dostalo,« žertoval dru-

hý den starosta a senátor Petr
Vícha, který se turnaje zúčast-
nil. Sám ochutnal mufloní gu-
láš a hodnotil ho na jedničku.

»Nápad spojit turnaj s matu-
ritní zkouškou byl příjemným
překvapením pro mnoho lidí, kte-
ří v areálu školy strávili hezké
sportovní odpoledne,« dodal 
Petr Vícha na adresu studentů 
a pedagogů Střední školy Bo-
humín.

František KREJZEK

... když se zaregistrujte u služby
E-info, získáte zdarma informa-

ce o městě, programech, výlukách, sportu a zajímavostech? Jsou
zasílány na e-mail či formou SMSky na mobil. (red)

víte, že...

Cena vstupného je 290 ko-
run v prvních pěti řadách, 260
korun za řady 6 až 16 a 250 
korun za místa na přístavcích.
Vstupenky se prodávají v kni-
hovně a v informačním centru
na městském úřadě. Předsta-
vení se uskuteční 19. června 
v 19 hodin v sále kina K.A.R.

Kdo je Petr Rezek? V roce
1964 působil jako doprovodný
kytarista v beatové skupině
Karkulka. Ještě v tomtéž roce
přešel do skupiny Juventus. 
V roce 1971 přijal angažmá ve

skupině Shut up Fr. Ringo Če-
cha, kde působil jako kytarista
a druhý zpěvák. V roce 1974 se
stal druhým sólistou skupiny
Kardinálové. Rok 1981 byl po-
čátkem nové etapy jeho pěvec-
ké činnosti, která vyústila v os-
miletou spolupráci s vlastní
kapelou Centrum. V současné
době Petr Rezek koncertuje se
skupinou Miloše Nopa a Ha-
nou Zagorovou, druhou alter-
nativou jsou vystoupení s ob-
novenou skupinou Centrum.

(kar)

Na Politické harašení zve kino
»Politici si z nás dělají legraci každý den, tak proč bychom jim to

nemohli čas od času oplatit!« říká Zuzana Bubílková, která 
vrací politikům jejich fauly v populárním satirickém pořadu
Politické harašení. Do Bohumína si s sebou jako hosta přive-
ze Petra Rezka.
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I přes informovanost - zasí-
lání upomínek, pozvánek k jed-
nání dlužníkům, se najdou ta-
koví, kteří nemají snahu coko-
li řešit. Proto město podává
výpově� nájmu a následně 
v případě, že není snaha najít
jiné východisko, situaci řeší
soudní cestou. 

To, že takové případy nastá-
vají, dokazuje 36 podaných
výpovědí nájmu bytu v letoš-
ním roce. Důvodem pro výpo-
vě� je také opakované poru-
šování klidu a pořádku nebo
nenahlášení dalších osob v by-
tě ve stanovené lhůtě. V pří-
padě, že nájemce má nájemní
smlouvu na dobu určitou 
a stane se z něj dlužník, je
pravděpodobné, že město ná-
jemní smlouvu neprodlouží,
pokud dlužník nejeví snahu si-
tuaci řešit a dlužná částka není
uhrazena. Nájemce by měl 
v takovém případě přijít na
majetkový odbor MěÚ Bohu-
mín a pokusit se najít řešení
vzniklé situace. Skončí-li ná-

jemní smlouva na dobu urči-
tou a město, jako pronajíma-
tel, ji neprodlouží a byt nebu-
de odevzdán, řešíme případ
soudní cestu. Je podán návrh
na vyklizení
bytu bez byto-
vé náhrady. 

Pronajímatel může dát vý-
pově� nájmu bytu bez přivo-
lení soudu (tato novela je 
účinná již jeden rok). Město je
povinno zajistit přístřeší. Tím
je obvykle »holobyt«, místnost
s kamny na tuhá paliva a pří-
vodem studené vody. Může
být přidělen na určitou dobu
jednoho, maximálně tří měsí-
ců. Přístřeší je přidělováno na
překlenovací období, než si
občan najde bydlení jiné. 

Od začátku roku 2007 byly
zatím nařízeny čtyři exekuce
(výkony rozhodnutí) na vykli-
zení bytu, tři již proběhly. 
V jednom případě nájemce 
odevzdal byt sám a město vza-
lo návrh na výkon rozhodnutí
zpět. Další, a zatím poslední 

exekuce, byla provedena 22.
března. V současné době jsou
u soudu podány další návrhy
na vyklizení bytu. 

Ne vždy musí dojít k tomu,
aby soudní vykonavatelé pro-
vedli soudní stěhování. Je zde
možnost, aby nájemník byt vy-
klidil a odevzdal sám. V tako-
vém případě se dá soudní vý-

kon ještě zasta-
vit. Ve všech
letošních pří-

padech se jedná o dlužníky vů-
či městu Bohumín, kteří ne-
platili řádně nájemné a úhra-
du za služby spojené s užívá-
ním bytu. U jedné z již vyko-
naných exekucí dluh včetně po-
platků z prodlení dosáhl sta-
tisícové výše, v dalším případě
dosáhl výše přes 200 tisíc ko-
run, u zbývajících případů dluh
včetně poplatků z prodlení ne-
překročil výši 80 tisíc korun.

Soudním výkonem však pří-
pad nekončí, protože dluž-
ník/nájemce, který byl soudně
vystěhován, je povinen veške-
ré dluhy uhradit. V případě, že
neplatí, je žalován rozkazní ža-
lobou na zaplacení dlužné
částky. Tato řízení mohou pro-
bíhat i současně.

V případě, že se nájemce do-
stane do finanční tísně, je vhod-
né, aby se dostavil na majetko-
vý odbor a situaci řešil. Mož-
ností je uznání dluhu a sepsá-
ní splátkového kalendáře, kte-
rý bude nájemce plnit a záro-
veň bude nadále řádně a včas
plnit své povinnosti.

V případě, že dlužník poru-
šuje splátkový kalendář, neplní
své povinnosti nájemce, nejeví
snahu problém řešit, město ja-
ko pronajímatel přistupuje k ji-
nému postupu. Bu� neprodlou-
ží nájemní smlouvu, pokud je
na dobu určitou, nebo podá
výpově� z nájmu bytu. A dále
je vše řešeno soudní cestou.

Je na uvážení nájemců, zda
je lepší plnit nebo neplnit své
povinnosti. Naše rada zní:
»Pokud se dostanete do fi-
nančních potíží a vznikne vám
dluh, přij�te na majetkový od-
bor MěÚ Bohumín a řešte
vzniklou situaci, než bude po-
zdě a o byt přijdete!« Uvě-
domte si, že v bytovém fondu
města Bohumína, pokud vám
byl nájem bytu vypovězen, již
další byt nezískáte!

Zuzana HANUŠOVÁ, 
odbor majetkový

bydlení

krátce

Dlužníkům hrozí exekuce a výpovědi
Již v minulých číslech OKA jste se mohli dočíst o provádě-

ných exekucích a podaných výpovědích nájmu bytu v přípa-
dech, kdy nájemci neplní své povinnosti vyplývající z nájem-
ního vztahu. 

● Akce určená dětem
DM drogerie markt, firma,

která na našem trhu nedávno
oslavila 15. výročí, podpoří ZŠ
a MŠ na tř. Dr. E. Beneše vý-
těžkem z prodeje speciálních
míčků a označených výrobků
ve svých prodejnách. Jde o zís-
kání finančních prostředků,
které budou moci mateřské
školky použít na nákup hraček
od společnosti Global Express.

● Koncert se líbil
Čtenářka Oka Mária Miadi-

ková píše: »Základní umělecká
škola představila své mladé talen-
ty. Na Žižkově ulici hrála 2. květ-
na dechovka a své vystoupení
předvedly i mažoretky. Děkuji 
učitelům, kteří vychovávají naše
děti k lásce k hudbě, tanci a zpě-
vu. Kéž by tomu tak bylo všude
na světě.« (red)

Naše malá Eliška netrpělivě

čekala, až přijde tatínek z prá-

ce domů. Vítala ho: »Tatínku,
konečně jsi tady. Musíš pohlídat
Honzíka, my se s maminkou
chystáme odpoledne zase do škol-
ky. Má dneska svátek. Maminku
tam čeká překvapení!« 

A opravdu. Už při příchodu
voněla celá třída perníkovými
srdíčky. Na stolech bylo při-
praveno pohoštění a maminky
čekalo zábavné odpoledne pl-
né písniček, říkanek, scének 
a společných her.

Po zhlédnutí se maminky
společně se svými ratolestmi
pustily do sladkého zdobení
perníkových srdíček. A bylo se
na co dívat. Některá srdíčka by
se vyrovnala i práci cukrář-
ských mistrů. Zdobení děti do-
končily doslova vylízáním

Výjimečné odpoledne v mateřské školce

sladké polevy. A tak se úplně

obyčejné čtvrteční odpoledne

v Mateřské školce na Tovární

ulici stalo pro naše maminky

opravdu něčím výjimečným.

Text a foto: Eva ŠULOVÁ
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● Vyhrál jste výběrové řízení na ředitele Kulturní 
agentury Radost v Bohumíně. Ve vašem konceptu
se objevilo i sousloví Bohumín baví Bohumín. 
Co od toho mají lidé očekávat?
Lidé se nejlépe pobaví, když baví sami sebe.

Jsem přesvědčený, že je mnohdy lepší do pro-
gramu zapojit místní lidi, než kulturu do města
pouze dovážet. I proto bych chtěl v Bohumíně
založit například ochotnické divadlo, anebo 
opět naučit lidi hrát si. 

● Hrát si?
Ano. První takovou akcí bude například 

28. června recesistické odpoledne na náměstí 
T. G. Masaryka nazvané My chceme dovolenou.
Že to bude odpoledne plné zábavy a recese, na-
svědčuje i to, že si lidé s sebou mají přinést
vlastní kufr i karimatku. Návštěvníky akce, kte-
rá rozhodně není myšlená vážně, čeká například
humorná minikonference, malý protestní po-
chod s transparentem či soutěž v běhu s kufrem
v ruce a další disciplíny. 

● V červenci dojde ke sloučení K.A.R.u s knihovnou.
Budete preferovat spíše kulturu nebo knihovnu?
Nechci preferovat žádnou ze složek nově

vznikající příspěvkové organizace. Knihovna,
kino i kultura jsou nesmírně důležité pro rozvoj
města i lidí, kteří v něm žijí. Žádná z částí nemů-
že žít na úkor těch ostatních.

● Rekonstrukce budovy kina je u konce. 
Jak bude vypadat její slavnostní otevření?
Kvůli probíhající kolaudaci zatím ještě není

dán přesný termín otevření kina pro veřejnost.
Určitě to bude v červnu, ale přesný termín
upřesníme na plakátech a letácích. Po celý den
bude kino otevřeno pro všechny, kteří si ho bu-
dou chtít prohlédnout a podívat se i do míst,
která nejsou běžně přístupná veřejnosti. Chybět
nebude ani krátké promítání dokumentu o re-
konstrukci kina. Večer pak bude na programu
slavnostní galavečer, například se zbrusu novým
premiérovým vystoupení tanečních souborů
Radost a Impuls.

● Počítáte i s tradičními akcemi jako je například 
velikonoční Jaro v K.A.R.?
V mém projektu, který byl součástí výběrové-

ho řízení, je spousta novinek a inovací, které
chci do Bohumína přinést. Nechci ale opustit
ani velké akce, které zde mají tradici a lidé si je
oblíbili. Je mi moc líto, že Bohumínští byli letos
ochuzeni právě o tolik oblíbené Jaro v K.A.R. 
V den mého nástupu už ale bylo na přípravu 
pozdě. Slibuji však, že se určitě už v příštím roce
opět do kulturního kalendáře města tato akce
zase vrátí.

Nový ředitel Kulturní agentury Radost Karel Balcar řekl OKU:

»Lidé se nejlépe pobaví, 
když baví sami sebe«

▲ Karel Balcar, ředitel kulturní agentury K.A.R., 
v hledišti nového kina. Foto: František Krejzek

● Původem jste z Opavy, nyní žijete v Ostravě.
Jaký je vlastně váš vztah k Bohumínu?
Bohumín je město s velmi osobitou atmosfé-

rou. Čím déle v něm jsem, tím ho mám raději. Je
pravda, že v jeho poznávání už mám malý ná-
skok, takže se v něm nyní rozhodně necítím jako
cizinec. Poslední čtyři roky jsem totiž večer co
večer poslouchal svou manželku Lucii, jak nad-
šeně a s láskou vyprávěla o městě i o své práci
tiskové mluvčí na bohumínské radnici. 

● Je vám 31 let, co už máte ve svém studijním 
a profesním životě za sebou? 
Mám dvě maturity, titul bakalář z Ostravské

univerzity a nyní se snažím ulovit i vzdělání na
magisterské úrovni na téže univerzitě. Pracovat
jsem začal v roce 1995 a od té doby jsem se jako
novinář »propsal« z opavského týdeníku Naše
Opavsko, přes deník Svobodu, Moravskoslezský
deník a posledních téměř pět let jsem pracoval 
v celostátním deníku Právo. Vloni jsem si popr-
vé také vyzkoušel přednášet na Ostravské uni-
verzitě jako externí pedagog.

Při práci jsem měl ale také vždy další aktivity,
nyní například pracuji s dětskými novináři 
v projektu Solokapr. Od roku 1995 jsem ale jako
externista spolupracoval i s regionálními rádii 
a zkušenosti mám také před televizní kamerou.

Spolupodílel jsem se i na některých kultur-
ních projektech, zejména dokud jsem působil 
v mém rodném městě Opavě. Několik let jsem
při práci také podnikal, toho jsem zanechal při
nástupu do Práva, abych předešel možnému
střetu zájmů. (red)

Program kina je 
také na internetu

Program bohumínského
kina je na internetu k vidění
nejen na webových strán-
kách K.A.R., ale nově také
na serveru www.dokina.cz.

»Zaregistrovali jsme se a uza-
vřeli dohodu o bezplatném zveřej-
ňování programu kina. Tuto in-
ternetovou adresu navštěvují
denně tisíce lidí z celé republiky, 
a stovky lidí z Moravskoslezského
kraje. Jsme rádi, že jim můžeme
zprostředkovat náš program a o-
slovit tak potenciální diváky ne-
jen z Bohumína, ale také z okol-
ních obcí a měst. Příznivci kine-
matografie zde navíc naleznou 
i zajímavé recenze na konkrétní
filmy,« řekl ředitel K.A.R. Ka-
rel Balcar. (kar)

Nemocnice hledá
zdravotní sestry

Bohumínská městská ne-
mocnice, a.s. hledá do svých
řad zdravotní sestřičky, kte-
ré by mohly pracovat napří-
klad na ošetřovatelském, in-
terním nebo jiném oddělení
tohoto zařízení. 

»V současné době hledáme
hned čtyři zdravotní sestry s kva-
lifikací všeobecného zaměření,«
informovala Zina Nováčková,
náměstkyně ředitele nemocni-
ce pro ošetřovatelskou péči.
Zájemkyně o práci zdravotní
sestry v Bohumínské městské
nemocnici získají informace
na telefonním čísle 596 092 318
u vedoucí personální a mzdo-
vé agendy Lenky Theyerové. 

(luk)

Nezaměstnanost
v Bohumíně klesá

Nezaměstnanost v Bohu-
míně klesá. V okrese máme
k 30.4.2007 nejnižší procen-
to nezaměstnaných - 12,17. 

Průměr v okrese je 15,59 %,
nejhůř je na tom Karviná se
17,51 %. Zvýšila se poptávka za-
městnavatelů po pracovní síle.
Letošní dubnový stav je nej-
nižší od září 1999. (red)
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Nejlepší prodejci OKA - seriál rozhovorů s bohumínskými podnikateli

OKO dostanete spolehlivě u Christu
Nejúspěšnějším prodejcem

městských novin OKO ve
městě je bezpochyby Evan-
gelos Christu. Ve své prodej-
ně tabáku a ve vedlejší večer-
ce prodá přes tři sta výtisků.
Do dalšího čísla mu nikdy
nezbude ani jeden kus. 

● Jaké je tajemství úspěšnosti
prodeje téměř čtyř set »očí«?
Jsem v centru města, na ro-

hu Štefánikovy a »Benešovky,
lidé si na Oko zvykli a potře-
bují ho. Prodávám městské
noviny ve večerce i v tabáku.
Když se tady doprodá, posílám
lidi pro Oko do vedlejších po-
travin nebo si pro pár výtisků
dojdu. Kupují ho vesměs starší
lidé, mladí si ho přečtou asi
doma u rodičů.

● Podnikáte ve svém objektu, 
další prostory pronajímáte. Máte
ze svého podnikání dobrý pocit?
Není to takové, jaké to bylo

dříve. Cigarety zdražily, už se
jich tolik neprodá, potraviny
jsou stabilnějším prodejním
artiklem. Prodejna funguje zá-
roveň jako večerka, která má
otevřeno od páté hodiny ranní
do třiadvaceti hodin. Na ma-
lém prostoru máme velký sor-
timent a lidé si večer rádi při-
jdou nakoupit, co přes den ne-
stihli. 

● Co nejvíce prodáváte 
po devatenácté hodině?
I večer se prodává celý sorti-

ment. Někdo přijede teprve 
z práce, někdo přes den zapo-
mněl na to či ono, hodně u nás
lidé kupují čerstvé uzeniny.
Děvčata prodejnu udržují 
v úzkostlivé čistotě a to se zá-
kazníkovi zamlouvá.

● Jaká byla kariéra obchodníka
ve vašem případě?
Narodil jsem se v Krnově,

ale později, společně s manžel-

kou, jsme se odstěhovali do
Řecka. Mám tam sourozence 
i rodiče. Manželka je ale Češ-
ka, tak jsme se po nějaké době
vrátili zpět. Podnikat jsem za-
čal v devadesátém druhém. 

● Před léty jste měl chu� rozšířit
své podnikání o restauraci 
se zahrádkou v zadní části 
objektu. Ještě o tom uvažujete?
Dům jsem v minulosti k to-

mu záměru dostavěl, opravil 
a připravil. Stačilo by vybavit
interiér, ale zatím otevření res-

taurace nechystám. Všude ko-
lem se stavějí nákupní centra.
Mám dojem, že se tady za chvíli
otevře na každých sto lidí jeden
supermarket. Nehrnu se proto
do dalších úvěrů. Nechávám si
tuto možnost jako rezervu. 

● Jste oprávněně rozhořčen?
Viděl jste v televizi to zelené

maso nebo kuřata s červy, kte-
ré natočili ve velkých super-
marketech? To se u nás malých
prodejců nemůže stát. Totálně
by nás to znemožnilo na trhu.
Mně vozí čerstvé uzeniny kaž-
dý den. Supermarket vás přilá-
ká na několik levných druhů
zboží denní potřeby, třeba peči-
vo, které si ve své pekárně upe-
če s menšími náklady. Ale počí-
tá s tím, že v obrovském sorti-
mentu zboží zákazník nakoupí 
i to, co původně vůbec nechtěl
nebo nepotřebuje. Na začátku
prodejny jsou ty nejlevnější vě-
ci a jak jdete dál, nakupuje už
jenom oko, ne rozum.

Proto jsem rád, že podnikám
ve svém domě, který mohu 
v případě nouze pronajmout,
prodat nebo změnit druh pod-
nikání. A ta restaurace čeká 
v záloze. Pro případ, že by do-
šlo k nejhoršímu. Mám dvě
děti, které budou chtít pokra-
čovat v mých stopách. Mají vše
připraveno pro dobrý start.

Připravil František KREJZEK

Je to vzdělávací aktivita pro-
váděná na vysokoškolské ú-
rovni určená především senio-
rům. Cílem této formy vzdělá-
vání je nejen zvýšení odborné
kvalifikace (získané vědomosti
však většinou neslouží k výko-
nu povolání), ale především
ke zlepšení kvality života seni-
orů, prodloužení duševní akti-
vity a kontaktu s mladšími 

generacemi. Posluchačem U3V
se může stát každý občan starší
55 let, který má nejméně stře-
doškolské vzdělání (jen ve 
výjimečných případech může
být vedením školy prominu-
to). Studium neposkytuje vy-
sokoškolské vzdělání ani žád-
nou kvalifikaci. Je určeno vý-
hradně k vlastnímu sebevzdě-
lávání.

Dosud v našem městě tato
nabídka chyběla. Některé vy-
soké školy v regionu přišly 
s nabídkou, která občanům
Bohumína umožňuje vzdělá-
vání seniorů v příštím období.
Studium organizují vysoké
školy s akreditací pro organi-
zaci U3V. Místem výuky by byl
Bohumín, forma výuky je ob-
dobná jako na vysoké škole -
přednášky, semináře, cvičení,
exkurze. Studium je za úplatu.

Město je této nabídce vstříc-
né, ale nejprve by si chtělo 
ověřit zájem občanů - seniorů
o tuto formu vzdělávání. Proto

byl vypracován krátký dotaz-
ník, jehož cílem je analýza po-
ptávky mezi obyvateli města.

Máte-li zájem o tento druh
vzdělávání, vyplňte prosím
dotazník, který je k dispozici 
v městské knihovně, v info-
centru městského úřadu, v Klu-
bu seniorů a na sociálním od-
boru městského úřadu. Díky
spolupráci s vámi budeme mo-
ci vybrat tu nejlepší variantu.

Nejpozději do 29. května 
odevzdejte vyplněné dotazní-
ky v městské knihovně.

Jana LEPAROVÁ

▲ Prodejna potravin a večerka Evangelose Christu má otevřeno od 
5 do 23 hodin. Foto: František Krejzek

Bude v Bohumíně Univerzita třetího věku?
Univerzita třetího věku (U3V) je formou celoživotního

vzdělávání a je určena pro ty, kteří dobrovolně chtějí rozvíjet
svou osobnost, jsou otevřeni novým informacím, moderním,
třeba i odlišným názorům, nutí je dále přemýšlet a zaujímat 
k problémům osobní stanoviska. 
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● Bohumín ve víru 
vojenských konfliktů 

Význam železničního uzlu
Bohumín měl i své negativní
stránky. Díky své poloze blízko
u hranic bylo právě nádraží 
v Bohumíně několikrát vyhod-
noceno jako významný vojen-
ský strategický bod. Za prus-
ko-rakouské války bylo nádra-
ží v roce 1866 obsazeno a té-
měř zničeno pruskými vojáky 
s cílem přerušit železniční spo-
jení Vídně s Krakovem, což se
jim dokonale podařilo. 

V dalším konfliktu v listopa-
du 1918 zabrali polští vojáci 

území Bohumína a blokovali
dopravu právě na bohumín-
ském nádraží. Československé
vojsko muselo tehdy dobýt
nádraží vojen-
skou silou, což
se mu podaři-
lo až v lednu 1919, kdy polské
vojáky po tuhých bojích vytla-
čilo zpět na jejich území. Bo-
humínské nádraží bylo polský-
mi vojáky obsazeno ještě jed-
nou, a to v roce 1938. Mni-
chovská dohoda tehdy vyhna-
la československé vojáky z je-
jich obranných postavení, v té
době jen těžko dobytných, 

a 10. října obsadila Bohumín-
sko nečekaně polská armáda.
Nečekaně proto, že na 11. října
plánovala zábor armáda ně-
mecká. Hitler však tehdy ještě
nebyl na válku s Polskem při-
praven, a tak byl nucen vzít
tuto skutečnost na nějaký čas 
s nevolí na vědomí. Protože pro

Poláky tehdy
neměl bohu-
mínský uzel

žádný strategický a hospodář-
ský význam, rozhodli se nádra-
ží přebudovat na průjezdovou
stanici a část nádraží byla teh-
dy rozebrána (celé tzv. vnější
nádraží, dnešní seřa�ovací
nádraží Vrbice). 

Po napadení Polska němec-
kými vojsky 1. září 1939 se si-
tuace na bohumínském nádra-

ží radikálně změnila, nebo
 pro
Němce byl Bohumín naopak
velmi důležitým strategickým
bodem - a brzy to bylo znát. 
V průběhu válečných let bylo
obnoveno a rozšířeno kolejiště
a bylo postaveno mnoho pro-
vozních a administrativních
budov, z nichž některé se do-
chovaly dodnes (např. admi-
nistrativní budova v areálu de-
pa, staniční stavědla atd.). V že-
lezniční stanici bylo v té době
instalováno ve své době jedno 
z nejmodernějších zabezpečova-
cích zařízení - elektrodynamic-
ká a mechanická stavědla své-
mu účelu sloužila ještě desítky
let po skončení druhé světové
války a některá (od roku 2005
již nefunkční) stojí dodnes.

(Pokračování příště)

160 let historie železnice v Bohumíně (3)

Užovky obojkové zimují na
souši od října do dubna. Páře-
ní probíhá v květnu a na pře-
lomu června a července klade
samice pod kameny nebo do
tlejících zbytků rostlin vejce 

Užovka obojková (Natrix natrix)
Užovka obojková je naším nejhojnějším hadem. V Bohumí-

ně žije v okolí neznečištěných potoků, tůněk, mokřadů a ná-
drží po těžbě štěrkopísku, v posledních letech i na březích Od-
ry. Vyskytuje se také na okraji Nového Bohumína (Lidická u-
lice) a občas proniká i do zastavěných částí města.

Příroda kolem nás - plazi Bohumína (9)

s kožovitým obalem. V našich
podmínkách dosahuje tato 
užovka celkové délky od 70 do
115 cm. Živí se převážně oboj-
živelníky, ojediněle i drobnými
rybkami a myšovitými hlodav-
ci. Potravu ani neškrtí ani ne-
přidržuje tělem.

V potravě užovek jsem na
Bohumínsku zjiš
oval nejčas-
těji pulce žab a larvy čolků. Po-
zoroval jsem ji také při chycení
a polykání dospělého hnědého
skokana. Některé nálezy indi-
kují, že tyto užovky mohou 
ulovit a spolknou větší živoči-
chy, než se všeobecně předpo-
kládá. Jednou jsme nalezli 
u Odry asi metr dlouhou užov-
ku, která nedávno spořádala
tak velkou kořist, že se jí na tě-
le vytvořila vyboulenina o tlouš
-
ce nejméně 10 cm. Spolknutý
živočich byl tak těžký, že se vy-
plašený had nedokázal vůbec
plazit, jen se bezmocně zmítal
na místě.

▲ Jedna z posledních fází poly-
kání kořisti.

Se zajímavým případem jsem
se setkal také letos a celý ho
zdokumentoval. Počátkem květ-
na jsem uviděl v bahnité strou-
ze u Bohumínské Stružky od-
poledne užovku o délce asi 60
cm, držící v tlamě napříč za
hřbet zmítajícího se kapříka
dlouhého asi 17 cm. Než jsem
vybalil fo
ák, tak se mi s kořistí
schovala pod kupu větví. Kdy-
bych v bahně strouhy nespat-
řil bílé břicho ryby, tak bych
tento vzácný úkaz asi ani neza-
registroval a přešel bez po-
všimnutí okolo. 

Lovec si po vyrušení usmys-
lil zavléci kořist nahoru na
hráz, což se mu nakonec poda-
řilo, ačkoli se kapřík zasekával
skřelemi o větve. Terén byl na-
víc tak strmý, že had tahal ry-
bu místy kolmo vzhůru vzdu-
chem. Nejdřív jsem si myslel,
že užovka tuto kořist nemůže
spolknout. Asi čtyři metry od
původního místa užovka čás-
tečně pohlcenou kořist vy-
vrhla, protože polykání smě-
rem od ocasu bránily ploutve.
Po chvíli začal plaz polykat ry-
bu znovu, tentokrát od hlavy.
Celý proces trval několik ho-

▲ Užovka obojková s uloveným
kapříkem.

din. Poslední snímky jsem po-
řizoval večer v dešti a užovka
vyplašená bleskem se odplazila
do ondatří nory s placatým zá-
hlavím, takže připomínala spí-
še kobru.

Během sledování zajímavé-
ho divadla jsem se nenudil,
těsně vedle mě lovily celou do-
bu další čtyři užovky mladé
skokany skřehotavé. Občas mi
některý z hadů lezl po batohu.
Také mi přes nohu přeskočil
lovící hranostaj a dvakrát mi
načechral vlasy na hlavě prolé-
távající kos.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

K letošnímu 160. výročí příjezdu prvního vlaku do Šu-
nychlu-Bohumína-nádraží připravili pracovníci Českých
drah historický seriál o vývoji železniční stanice Bohumín.
Autory textů jsou Ivan Čimbora a Ivana Kropáčová.

výročí
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Na návštěvě v městských částech B

▲ Kostel Svaté Kateřiny z r. 1913. ▲ Vrbice z ptačí perspektivy vypadá jako přímořské letovisko. Foto: Jiří Spáčil

● Jak žijí sousedé z městské části
Vrbice?
Když za mnou přijela kama-

rádka ze Švýcarska, ukazovala
jsem jí centrum Bohumína. »Vy
to tady máte jako u nás, ve Švý-
carsku«, chválila přestavěný střed
města. Byla jsem v té chvíli vel-
mi pyšná. 

● A co jste kamarádce ukázala 
ve Vrbici?
Pochvala patří Vrbickým,

kteří sekají trávu před svými

domy, i když to není jejich po-

vinností. Vrbické stmeluje čin-

nost některých společenských

organizací, aktivní jsou zejmé-

na dobrovolní hasiči a zahrád-

káři, kteří každoročně v místní

restauraci pořádají výstavy

svých výpěstků. Momentálně

zde máme zarostlé sokolské
hřiště, straší nás i nepořádek
kolem Vrbického jezera. 

● Předsedkyní komise jste již 
více let, můžete hodnotit, 
co konkrétně komise udělala pro
zlepšení situace ve Vrbici?
Před lety jsme se zabývali 

a urgovali problémy skládky 
v Hrušově. Díky pochopení
společnosti OZO už polyetyle-
nové sáčky »nezdobí« stromy
vrbických zahrad. Díky iniciati-
vě komise se město zasadilo za
prodloužení trasy školního au-
tobusu, který původně jezdil
jen do Pudlova. Nyní sbírá děti

Rozhovor s předsedkyní komise pro městskou část Vrbice Blankou R

po celém městě. To je opravdu
dobrá služba. Upozorňujeme
městský úřad i na nutnost
úpravy či úklidu veřejného pro-
stranství, pokosení trávy, pří-
padně na nefunkčnost veřejné-
ho osvětlení a jiné »nešvary«. 

● Jaké cíle si kladete do budoucna?

Těšíme se na zklidnění d

Příjezd od Ostravy do Bohumína vás překvapí ještě před vjezdem do Vrbice. Před vámi se
náhle zatřpytí stříbřité jezero rozdělené úzkou šíjí stromů, lemované širokým pruhem nové
dálnice. V koutku oka zahlédnete štíhlou špičku kostela Svaté Kateřiny. Z příjezdové komuni-
kace před kruhovým objezdem působí pohled idylicky. Vrbické domky jsou upravené, 
plné květin. S předsedkyní komise pro městskou část Vrbice Blankou Ryšavou jsme si povídali
nejen o idylických pohledech. Rozhovoru se zúčastnila také členka komise Anna Šindelková.

Trápí nás řešení kanalizace 
v souvislosti s novým zákonem
o odpadních vodách. Ve Vrbici
je hodně septiků a občany zají-
má, jak se bude komplexně ten-
to problém řešit. Očekáváme,
že konkrétnější informace ob-
držíme na setkání občanů se zá-
stupci radnice, které u nás letos
proběhne 29. května od 16 ho-
din na obvyklém místě v res-
tauraci U Zvonu.

Starou bolestí je vybudování
bezpečné trasy pro cyklisty, 
abychom se mohli dopravit do
centra města. Dopravní spojení
s okolím sice funguje, ale nedo-
statečné jsou spoje v nočních 

kroužků, sportovních oddílů,
vždy musíte zaplatit v plné výši
cestovné. Trápí nás i to, že ve
Vrbici mimo jednoho obchodu
a několika restaurací nic není.
Musíme dojíždět za vším, k lé-
kařům, za zábavou, za sportem,
do škol, do mateřských školek,
za většími nákupy, k vlakům. 

● Narušila stavba dálnice 
rekreační oblast okolo jezera? 
Lidé sem pořád jezdí, ale 

údržba okolí je žalostná. Najde-
te zde matrace a staré vařiče
bezdomovců, rozbité láhve, pl-
né barely odpadků. (Poznámka
redakce: Ačkoliv se nejedná o po-

a ranních hodinách. Podle vyjád-
ření městského úřadu jsou noč-
ní i ranní spoje silně ztrátové 
a dopravce nebude na své ná-
klady provoz rozšiřovat. Věří-
me tomu, že snad nadejde do-
ba, kdy město bude finančně na
tom tak dobře, aby mohlo zvý-
šit dopravcům úhrady. Možnou
cestou řešení by bylo i zřízení
místní dopravy. Jakékoliv vyu-
žívání volného času, to jsou vy-
soké náklady na dopravu -
chcete jet do knihovny, stojí
vás cesta tam a zpět dvaadvacet
korun, potřebujete do lékárny,
děti do odpoledních zájmových
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ohumína - jak žijí sousedé ve Vrbici

▲ Setkání vrbických občanů se zástupci radnice. ▲ Vrbické jezero je vyhledávaným rekreačním centrem. 

Ryšavou

dopravy

zemky města, přesto je v rozpisu
veřejně prospěšných prací zařazen
úklid kolem Vrbického jezera a prá-
vě v den rozhovoru parta těchto li-
dí vyčistila břehy od odpadků a pl-
né pytle nachystala k odvozu.)

Lepší to není ani podél hlav-
ní komunikace, zvýšený doprav-
ní provoz přinesl spousty odpad-
ků, které řidiči kamionů vyha-
zují z oken jedoucích aut. Ne-
disciplinovaností lidí dostává
ekologie »na frak« a kvůli neu-
kázněnosti některých lidí, kteří
mnohdy nejsou ani z Vrbice, o-
statní trpí. Například majitelka
prodejny si stěžovala, že jí v létě

Čilý ruch na ulici Ostravské
je způsoben stálým nárůstem
dopravy, ke které se přidala sta-
veništní doprava výstavby dál-
nice a otevření nového hranič-
ního mostu ve Starém Bohumí-
ně. Po dokončení dálnice, které
se předpokládá letos v listopa-
du (úsek od ulice Rudné v Os-
travě do Starého Bohumína),
by mělo dojít k poklesu množ-
ství projíždějících aut. 

Auta směřující od Ostravy do
Bohumína po dálnici a opačně
budou mít možnost využít sjezd
vybudovaný ve Starém Bohu-
míně. Ve Vrbici na ulici Os-
travské se předpokládá umístě-
ní dopravní značky zákaz vjez-
du pro nákladní automobily
s výjimkou zásobování. 

* * *
Cyklistická stezka ve Vrbici

je součástí »Studie cyklistické
dopravy v Bohumíně« z října
2001. Ve Vrbici je značená jako
trasa »Z« (západní), která na-
vazuje na trasu »E« z Ostravy
podél dálnice D 47 a pokračuje
na území Bohumína po ulici Vr-
bické až po ulici Lounskou. Zde
jsou dvě alternativy vedení. 

První z nich předpokládá ve-
dení stezky v místě bývalé tram-
vajové trati až po ulici Dráto-
venskou. Druhá vedení stezky 

▲ Ke zklidnění automobilové dopravy po Ostravské ulici dojde s otevře-
ním dokončeného úseku dálnice. Foto na stránce: František Krejzek

V příštím roce by mohlo ubýt nákladní dopravy
Po dohodě s Blankou Ryšavou, předsedkyní komise pro

městskou část Vrbice, zveřejňujeme stanovisko radnice k záleži-
tostem dopravy, o nichž je řeč v rozhovoru na této straně.

z ulice Vrbické přes Lounskou
na ulici Ostravskou až na kříže-
ní s ulicí Trnkovou. Zde trasa
pokračuje až na ulici Drátoven-
skou a plynule navazuje na tra-
su »K« a dále do centra města.

Trasa »Z« není dosud pro-
jekčně připravována. Podle ori-
entačních nákladů z roku 2001
je cena vybudování stezky ze ži-
vičného povrchu 1 500 korun
za 1m2 vozovky, nebo 600 - 800
korun na 1m2 stezky, v polních 
a lesních úsecích 400 korun.
Cena nezahrnuje přípravné prá-
ce, odvodnění, přeložky sítí,

chráničky, výkopy, dopravní
značení apod. Dále je nutno 
k ceně připočíst zvýšené DPH 
a inflaci. Skutečné náklady tak
mohou být až 200 procentní.

Dnes lze pro cyklistickou do-
pravu využívat klidnou komu-
nikaci Vrbické ulice, dále ulici
Lounskou a pak kraje (široké
cca 1,5 m) po obou stranách 
ulice Ostravské a dále klidnou
ulici Trnkovu. Problémovým 
úsekem na trase do centra měs-
ta je část ulice Ostravské od ús-
tí ulice Lounské po vjezd do
štěrkovny v Pudlově a dále část
ulice 9. května.

Dalibor TŘASKOŠ, 
stavební odbor

přes víkend rekreanti před pro-
dejnu často naskládají odpadky.

● Představíte nám na závěr členy
komise?
Čtvrté volební období pracu-

je v komisi Jana Nanková a já,
druhé období Anna Šindelková
a Věra Drlíková. 

Náš společný závěr zní - pro
tuto městskou část je prioritní
kanalizace, doprava a údržba 
okolí. Bohumín přece začíná
Vrbicí. Centrum je už hezké,
očekáváme, že te� se peníze
pohrnou do zvelebení měst-
ských částí.

Připravil František KREJZEK
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Nejlepší kulturisté změří síly v Bohumíně

Semifinále začíná v 10 ho-
din, samotné finále pak od 16
hodin. O titul vítěze se utká
více než osmdesát závodníků.
V nejprestižnější soutěži toho-
to sportu v republice bude bo-
jovat i 15 žen.

Zvláštními hosty sobotního
programu budou kulturisté
Marek Zatloukal a Lukáš 
Osladil, kteří se představí v di-
vácky atraktivních exhibicích.
»Marek Zatloukal z Přerova je
čerstvým mistrem České republi-
ky v kulturistice mužů, které se
nedávno konalo v Orlové. Praž-
ský kulturista Lukáš Osladil se
naopak může pochlubit prestiž-
ním titulem vicemistra světa 

v kulturistice mužů za rok
2006,« uvedl ředitel závodu
Martin Šembera. 

Průběh klání mohou diváci
letos vůbec poprvé sledovat
prostřednictvím projekce také
na velkých plátnech. Jednotli-
vé sestavy a hodnocení poroty
budou totiž živě přenášet ka-
mery. Vyrýsovanost svalů a vy-
pracovaná těla tak budou moci
posoudit také diváci v zadních
řadách. Vloni navštívilo kul-
turistické mistrovství v Bohu-
míně přes 450 lidí. 

Vůbec poprvé budou soutě-
žící v Bohumíně závodit ve
dvanácti kategoriích. »Rozhod-
čí budou hodnotit především pro-

pracovanost, velikost, vyrýsova-
nost a ostrost svalstva závodníků,
ale i úpravu pokožky a osobitý
projev soutěžících na pódiu,« do-
dal Šembera s tím, že před od-
poledním finále bude probíhat
nominace na Mistrovství Ev-
ropy v kulturistice, které pro-
běhne v červnu v Rusku.

V odpoledním finále budou
závodníci předvádět minuto-
vou volnou sestavu, složenou
z povinných kulturistických
póz i gymnastických prvků.
Součástí bude i volná sestava,
kdy závodník zůstane na pó-
diu minutu sám a má možnost
předvést své největší klady.
Vítězové se mohou těšit nejen
na diplomy a poháry, ale také
na věcné ceny, jako například
speciální výživu pro kulturisty,
opasky a rukavice.

Lucie BALCAROVÁ

Fyzická krása a svalnatá těla budou v sobotu 2. června k vi-
dění v Domě kultury ŽDB v Bohumíně. Proběhne tady Mist-
rovství ČR v kulturistice, fitness a bodyfitness juniorů, junio-
rek a masters. 

▲ Někteří borci se soutěže v Bo-
humíně zúčastňují po několikáté. 

Foto: Lucie Balcarová

Dětské závody jsou přede-
vším náborovými a nabízejí ú-
častníkům jízdu opravdovým
terénem i mimo areál stadio-
nu. Opět byli nejúspěšnějšími
mladí závodníci Masarykovy
základní školy, když vyhráli
všechny vypsané kategorie
(Pavel Doležal, David Pechá-
ček, Martin Hanák, Denis To-

mas, Barbora Ostarková, Ni-
kola Liberdová, Aneta Pie-
chovská, Adéla Pilchovská).
Uznání zaslouží Nico Van
Coppenolle ze Šunychlu, kte-
rý jako jediný našel odvahu
zkusit to v opravdovém odpo-
ledním závodě.

V pravé poledne byl odstar-
tován první závod MTB ceny

Bohumína. Prezentovali se zá-
vodníci 22 oddílů nejen ze se-
verní Moravy, ale i z Polska 
a největší pozornost na sebe
přitahovala juniorská mistry-
ně ČR Lenka Ochmannová ze
Scanie Apache Kolín. Tato kra-
savice svůj start slíbila, oprav-
du přijela a skvěle závodila
(bez problémů porazila všech-
ny ženy a v souboji s hochy ob-
sadila 5. místo). O tom, že se jí
mezi námi líbilo, svědčí slib, že
na podzim opět přijede. Do-
mácí závodníci sice nic nevy-

hráli, ale v konkurenci, která
se letos na závodišti sjela, bo-
jovali statečně. Druhé místo
obsadila v kadetkách tradiční
opora týmu Katrin Gnojková.
Další úspěch nám vybojoval
mezi osmnácti mastry Petr Ko-
pačka, když se v závěru posu-
nul až na 3. pozici. Za úspěch
lze považovat i 4. místo Pavla
Němce v elitní kategorii, když
mu cestu na stupně vítězů me-
zi reprezentanty Polska zhatil
pád v polovině závodu. 

Rostislav ŠAFRATA

Cyklistický květen SK Šafrata zahájili bikeři 
Bikeři SK Šafrata Bohumín pravidelně pořádají 1. května

svůj hlavní závod sezóny, tedy MTB cenu Bohumína. A jako
předehru tradiční MTB ligu bohumínských škol. Letos se oba
závody jely již po deváté.

Lov je povolen na 2 pruty 

s maximálně 2 návazci podle

rybářského řádu. Do hodnoce-

ní se započítávají všechny ulo-

vené ryby. Startovné činí 10

korun. Podrobnosti najdete na

sweb.cz/mobohumin nebo ve

vývěskách místní organizace. 

Svátek, nesvátek, rybáři 

u vody sedí stále. A když jde 

o závody, je jich na Kališoku

víc než dost. Také 8. května se

zde sešlo k lovu padesát osm
dospělých rybářů, kteří soutě-
žili o nejdelší úlovek. Počítal
se součet ulovených kaprů.

Vzhledem k počasí, bylo vě-
trno a deštivo, se lov zdařil
pouze jedenácti z nich. Zato 
s hezkými výsledky. Ten nej-
lepší, Alan Kurowski, vytáhl 
z jezera pět kaprů o celkové
délce 209 centimetrů. Stejný
počet, ale o něco menších, se

na háčku zachytil Lukáši Jaro-
škovi. Ale i 195 centimetrů je
pěkný výsledek.

Třetí Petr Lodňan zasekl
čtyři kapry v délce 158 centi-
metrů. Nejdelšími úlovky se
mohli pochlubit dva rybáři.
René Krutil a Jan Szturc vy-
táhli ze štěrkovny půlmetrové
kousky. Ten den se dostalo do
rybářského nebe třicet jedna
kaprů. (FrK)

Závody v rybolovu pro děti i dospělé
Český rybářský svaz, místní organizace Bohumín, pořádá 

u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí 26. května od 7 do
11 hodin na revíru Odra 1B - Velké Kališovo jezero veřejné rybář-
ské závody o hodnotné ceny pro všechny zájemce mladší 16 let.
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Byla jsem okouzlena jeho
klidem dýchající atmosférou,
impozantním zámkem a stejně
tak zámeckou zahradou či při-
lehlým parkem.

Ze všeho nejvíce mě oslovil
mohutný platan, s kořeny 
v podobě polštářků pro hrou
znavené děti nebo snad milen-
ce, na jehož kmeni jsem za-
hlédla nikoliv nožem vyryté
srdce, ale pomalované barev-
nými křídami. Je přece máj -
lásky čas. Nemohu pominout
ani vstřícnost obyvatel, se kte-
rými jsme se seznámila jen tak,
mimoděk.

Odjížděla jsem s hřejivými
pocity, k čemuž jistě přispěla
dvě získaná ocenění - Cena
Benjamina Kinga za báseň
Letmý polibek uveřejněnou 
v almanachu Stoupající hvěz-
dy roku 2006 a Cena královny

Alisy za rok 2006 - nejúspěš-
nější talent roku. 

Věřím, že tímto potěším
všechny své příznivce i město
Bohumín, ke kterému převáž-
nou část života patřím.

Dagmar ČÍŽOVÁ

Úspěchy bohumínské básnířky
Ve dnech 4. až 6. května jsem se zúčastnila setkání autorů

nakladatelství Alisa, uskutečněného v malebném městečku
Opočno. 

● Alergie na hmyzí štípnutí

Hmyzí alergii u nás vyvolá-
vají většinou včely a vosy. Vče-
ly nejsou »přirozeně« agresiv-
ní. Většinou bodnou, když
jsou ohroženy nebo když cítí
nebezpečí. Včelí žihadlo je
ostnaté a nelze je po propích-
nutí kůže vytáhnout. Včela
proto po bodnutí umírá.

Vosy s sršni jsou naopak ve-
lice agresivní, zejména na pod-
zim, a sami napadají. Jejich ži-
hadlo je hladké, bez ostnů. Po
bodnutí je vosa snadno vytáh-
ne a může proto bodnout i ně-
kolikrát.

● Příznaky

Po včelím či vosím bodnutí
pozorujeme malý svědivý pu-
pen, který do pár dnů zmizí.
Nejde o alergii, ale o místní re-
akci na hmyzí jed. Místní aler-
gická reakce je větší. Objevuje

se bolestivý rudý otok, který se
může šířit a přetrvává několik
dnů.

Celkové reakce jsou nejzá-
važnější a nejnebezpečnější.
Projeví se velmi prudce celým
souborem pří-
znaků - duš-
nost, otoky,
průjem, studený pot, zrychle-
ný tep srdce, zrychlený dech,
mravenčení v končetinách,
promodrávání končetin, ne-
volnost, slabost, kolaps, gene-
ralizovaná kopřivka.

Vystupňovanou alergickou
reakcí mimořádné intenzity je
anafylaktický šok - což je velmi
nebezpečný stav, který vyžadu-
je okamžitou lékařskou po-
moc. Zabíjet může drastickým
poklesem krevního tlaku, oto-
kem krku či smrtelným zá-
chvatem astmatu. Každá zá-
važná alergická reakce se obje-

vuje vždy během 30 minut po
bodnutí, obvykle však již bě-
hem 10 minut.

● Co dělat v případě...

... bodnutí včelou - je po-
třeba vždy odstranit žihadlo,
abychom zabránili vstříknutí
dalšího jedu do kůže;

... lokální nealergické 
reakce v místě bodnutí - léč-

ba není nutná
žádná, není
zapotřebí vy-

hledat ani lékařskou pomoc;
... lokální alergické reakce

(bolestivý zvětšující se otok) -
lokálně studené obklady, není
nutno vyhledat lékařskou po-
moc;

... celkové alergické reakce
- (bolestivý zvětšující se otok)
- lokálně studené obklady s vy-
hledáním lékařské pomoci - 
s podáním celkových a lokál-
ních protialergických léků -
antihistaminik a kortikoidů;

... celkové anafylaktické
reakce - okamžité vyhledání
lékařské pomoci s podáním
příslušné léčby. Takového pa-

cienta je nutno sledovat na
lůžku (interního nebo dětské-
ho oddělení) i po odeznění té-
to reakce, a to nejméně po do-
bu 24 hodin.

Po každé takové příhodě by
měl být pacient vyšetřen v aler-
gologické ambulanci se stano-
vením dalšího postupu (vhod-
né diagnostické testy, vybave-
ní pohotovostním setem léků
a rozhodnutím o specifické 
alergenové terapii). Pacient 
alergický na hmyzí jed musí
být vybaven průkazkou alergika.

Každý pacient s prokáza-
nou přecitlivělostí na hmyzí
jed musí být vybaven poho-
tovostním setem (obsahuje
léky - autoinjekci adrenalinu,
antihistaminikum, kortikoid)
a návodem v jakém pořadí uži-
je léky v případě hmyzího bod-
nutí. Pacient by měl o svém o-
nemocnění informovat rodi-
nu, přátele a spoluzaměstnan-
ce, aby mu byli schopni při ná-
hlé reakci poskytnout pomoc.

Vlasta ZVOLÁNKOVÁ, 
Jana TOMÁNKOVÁ, lékařky

interního oddělení BMN, a. s.

Co dělat s alergií na včelí a vosí bodnutí
Alergie je přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systé-

mu na látky, se kterými se většina z nás setkává ve svém pro-
středí. Termín »alergie« pochází z řeckého »allos ergos«, což
znamená »jiná reakce«.

Ten v něm hovoří o tom, že
jim v Orlové vyrůstá problé-
mové ghetto. »V Orlové 3 se
nám vytváří velký problém, vzni-
ká tam ghetto, které obývají větši-
nou Romové. Nevíme, co s tím. 
Z okolních měst - Bohumína 
a Rychvaldu - se k nám totiž začí-
nají stěhovat problémoví lidé,
protože tamní radnice si daly jako

podmínku přidělení bytu čistý
trestní rejstřík. My jsme v únoru
rozhodli, že uděláme v Orlové 3
služebnu městské policie. Chce-
me ji otevřít v srpnu.«

Slova orlovského starosty
zástupce Bohumína utvrzují 
v tom, že nekompromisní poli-
tika nulové tolerance začíná
být účinná. (balu)

»Nulová tolerance« je účinná
V deníku Právo byl v pátek 11. května zveřejněn rozhovor

se starostou Orlové Jiřím Michalíkem.

Aerobic show už tuto sobotu
V hale zimního stadionu 26. května v 8.45 hodin odstar-

tuje pátá aerobic show. Pořadatel Aerobic club Bohumín
připravil pro všechny účastníky maratón pohybu a pro divá-
ky nádhernou podívanou.

Cvičení povede také David Huf z Prahy, několikanásobný
mistr Evropy ve sportovním aerobicu. Vstupenky jsou sloso-
vatelné, hlavní cenou je DVD přehrávač. Výtěžek ze vstup-
ného bude darován stacionáři Salome Bohumín. Divácké
vstupné je symbolických 10 korun. Srdečně zveme! (ide)

lékař  radí
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Navíc ani jedna z politic-
kých stran neměla otázku pří-
tomnosti cizí armády na 
území ČR ve svém volebním
programu. 

Jsme právem
zvědaví, zda
současná pravicová vláda je
schopná pochopit pravou tvář
demokracie po americku. Jde
přece o nesmírné zisky vojen-
sko-průmyslového komplexu,

Ve svém odporu 
nesmíme polevit 

Skupina amerických expertů v Brdech opět zkoumá 
podmínky pro výstavbu jejich radarové základny na tomto 
území. Navzdory tomu, že si tuto stavbu nepřeje téměř sedm-
desát procent obyvatel ČR a stavba nebyla schválena ani refe-
rendem. 

s nímž je spojena vláda prezi-
denta Bushe, o snahu ovlád-
nout svět v zájmu amerických
monopolů a další základny

jsou krokem 
k tomuto zá-
měru.

Proto nesmíme v odporu
proti raketové základně pole-
vit, protože žádná podobná zá-
kladna není v zájmu občanů
České republiky.

pol i t ika

Městský výbor KSČM oznamuje všem občanům Bohumína, 

že je možno stále podepsat petici proti základnám USA na našem

území. A to na městském výboru KSČM, Masarykova 148, vždy

ve středu od 15 do 16 hodin.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

Kdyby při tom veřejnosti
nelhali a nevyprávěli scestné
báchorky o nepotřebnosti co-
koliv reformovat a nevykreslo-
vali jim lepší zítřky v socialis-
tickém stylu, nedalo by se 
těmto aktivitám nic vytýkat
(i když »lepší zítřky« někteří 
z nás poznávali na vlastní kůži
téměř 40 let a při představě je-
jich možného návratu se budí
hrůzou ze spaní!)

Opravdu není co reformo-
vat? Opravdu má státní rozpo-
čet dost zdrojů pro rozvoj naší
země? Jak vypadá stav veřej-
ných financí po 8 letech vlády
ČSSD za vydatné podpory
KSČM?

Zde je pár čísel:

V posledním období není snad dne ani hodiny, aby někdo 
z řad neformální koalice KSČSSD či z řad ji obdivujících rá-
doby »nezávislých« politologů nezaútočil na vládnoucí Ob-
čanskou demokratickou stranu za její kompromisní koaliční
návrh daňové a zdravotní reformy.

My nic, my muzikanti

1) celkový skutečný dluh ČR
již překročil bilionovou hranici
(pro vyjádření v číslech to činí
cca 1 350 000 000 000 Kč);

2) náš za-
hraniční dluh
je vyšší než
dluh celého bývalého SSSR;

3) státní pokladna je na-
prosto prázdná;

4) podnikání v ČR zažívá
naprostou destrukci - úbytek
podnikatelských subjektů o cca
250 000;

5) nezaměstnanost se vyšpl-
hala nad hranici 10 %;

6) životní úroveň občanů se
trvale snižuje;

7) prosperují vesměs jen za-
hraniční nadnárodní firmy,
kterým jsou navíc poskytová-

ny významné investiční pobíd-
ky - jasná diskriminace čes-
kých podnikatelů;

8) i přes povinné zdravotní
pojištění občanů se systém
zdravotnictví a všem dostupné
péče hroutí;

9) poctivě pracující občan
ČR opakovaně daní svůj pří-
jem (daň z příjmu, daň z při-

dané hodnoty,
spotřební daň,
daň nemovi-

tostí a z převodu nemovitostí,
daň dědická...) místo aby si za
své peníze více užíval;

10) hroutí se i sociální
systém - vždy
 stát raději před-
nostně živí ty, kterým se pra-
covat nechce - a když to někdo
kritizuje, tak je rasista!

Suma sumárum - výsledek je
takový, že celkový dluh ČR již
přesáhl více než 50 % HDP,
stát nemá na nic peníze a za pár
let z nás všech budou jen žeb-
ráci! A naplní se tak historický

výrok W. Churchila: »Socialis-
mus je rovnoměrné rozdělení bídy!«

Proto stávající koalice pod
vedením ODS začala s daňo-
vou a zdravotní reformou 
a následovat musí i další - pro
občany samozřejmě nepopu-
lární kroky a mnohem tvrdší
reformy! Jiná cesta ovšem ne-
ní. A kdo se staví proti, tomu
jednoznačně nejde o naší bu-
doucnost, ale pouze o dočasné
vlastní blaho. Že jsem dospěli
až tak daleko, za to můžeme
všichni poděkovat do loňska
vládnoucí »koalici« KSČSSD
a jejím předvolebním populis-
tickým »zákonotvorným« roz-
hazovačným orgiím, na jejichž
plnění již v současnosti prostě
nemáme.

Takže občane, chceš-li, aby
se stát ekonomicky zhroutil 
a abys za pár let měl jen na
»suchou kůrku s vodou«, při-
poj se ke kritikům vládní re-
formy. Pokud ti však jde o za-
jištěnou a spokojenou bu-
doucnost, nemlč a reformy
vládní koalice v čele s ODS
podpoř!

Martin BACÍK, 
člen MS ODS Bohumín

pol i t ika
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Vzpomínky - úmrtí

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
Dne 27.5. uplynou 

3 roky od úmrtí 

pana Zdeňka
ŠEVČÍKA. 

S bolestí a láskou vzpomínají 

manželka Irena, 

dcera Simona s manželem a vnoučkem

Kristiánkem a dcera Petra. 

Nikdy nezapomeneme.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě stále 

budeme mít.

Dne 23.5. uplyne rok

plný smutku, 

kdy dotlouklo srdíčko

naší milované 

manželky, maminky a babičky 

paní Anny HOLUBOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomínají manžel, 

syn a dcery s rodinami.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání, 

v srdci nám stále zůstává
bolest a vzpomínání.

�
28. května s bolestí 

v srdci vzpomeneme

1. výročí úmrtí

pana Emila WALDERA. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
V našich srdcích žije dál. 
Nikdy nezapomeneme. 

Zarmoucená rodina.

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

nikdy nezapomene.

�
Dne 22. května 2007

by se dožila 55 let 

paní Jana DRLÍKOVÁ. 

Stále vzpomíná manžel Jiří

a dcery Michaela a Jana. 

Děkujeme všem, 

kteří vzpomenou s námi.

Pět let je již tomu, 
pět let neslyšíme její milý

hlas, zůstává však 
stále s námi a krásné
vzpomínky žijí v nás. 

Dne 23.5. vzpomínáme

5. smutné výročí úmrtí

naší drahé dcery, 

maminky, manželky,

sestry, sestřenice a kamarádky 

Pavlíny LARESOVÉ, 
rozené Seberové ze Skřečoně. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomíná 

celá rodina.

Děkujeme všem 

příbuzným, přátelům,

sousedům a známým

za účast na posledním

rozloučení, 

květinové dary 

a slova útěchy 

na pohřbu 

paní Boženy MARTINÍKOVÉ, 
která zemřela 25. dubna ve věku 87 let.

Zarmoucená rodina.

Čas a smrt jsou neúprosní.
Ty ale navždy žiješ 
v našich srdcích.

Dne 24.5.2007 

by se dožila krásného

jubilea 80 let 

paní Emilie
URBÁNKOVÁ. 

Dělily Tě od něj pouhé 4 měsíce. 

Moc nám chybíš, maminko. 

Děkujeme, kdo vzpomínáte s námi. 

Za celou rodinu dcera Jarmila.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

Dne 9.5.2007 

jsme vzpomněli 

10. smutné výročí 

od úmrtí našeho 

milovaného 

manžela, tatínka, tchána a dědečka 

pana Miloslava GŘEŠKA. 
S láskou vzpomínají manželka Dana, 

synové Mirek a Radim a dcera Monika 

s rodinami.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
Dne 25.7. 

uplyne 10 let, 

kdy nás opustila 

maminka 

paní Alžběta KLIMSZOVÁ. 

Děkuji všem, kteří si vzpomenou. 

Za celou rodinu dcera.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

�
Dne 3.6.

vzpomeneme 

nedožitých 80 let 

pana Ladislava PEKÁRKA. 

S láskou a úctou stále vzpomíná 

manželka 

s rodinou.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy. 

�
Dne 28. května 2007

uplynou 2 roky 

od smutné chvíle, 

kdy nás navždy opustil

pan Zdeněk HELEBRAND. 

Stále vzpomínají manželka, 

syn Rostislav a dcera Monika 

s rodinami.

Smutný je domov, 
prázdno je v něm, 

chybíš mi, 
chybíš nám všem.

Dne 2.6.2007 

uplyne 12 let, 

kdy nás opustil 

můj manžel 

pan Otomar LUKŠA.

Vzpomíná manželka, 

dcera a syn s rodinami.
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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

KOUPÍM 
RODINNÝ DŮM

v Bohumíně
a okolí

Tel. kontakt 
776 246 236.

Uzávěrka inzerce pro OKO č. 11, které vyjde 7. června je 30. května.

INZERCE

Informace o podmínkách 
inzerce tel.: 596 092 282.

Dne 31. května oslaví své životní 

jubileum 60 let 

pan Jan GRZONKA
ze Skřečoně. 

Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, 
každá z nich ať přinese Ti jedno z našich přáníček. 
Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky,

ať máš vždycky mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky! 

Všechno nejlepší k narozeninám Ti ze srdce přeje 
manželka Milada s dcerou Na�ou.

Blahopřání k životnímu jubileu

V pudlovské škole hoří!
Tohle se neslo 30. dubna
Pudlovem a ke škole se sbí-
hali rodiče žáků. Bez zmatku
a velice rychle zrovna opou-
štěly děti i všichni pracovní-
ci budovu školy, protože byl
vyhlášen požární poplach. 

Jeho účelem bylo vyzkoušet,
za jak dlouho jsme schopni 
v době nebezpečí školu opus-
tit. Vše dopadlo výborně, ze
školy jsme odešli během 92 se-
kund a za 3 minuty a 15 vteřin
byli na místě hasiči. Děti se
vzorně přemístily před budovu
školy a viděly, jak hasiči vyproš-

ují dospělé osoby, paní asis-
tentky, z prvního patra školní

budovy. Zásah se podařil a děti
si pak mohly prohlédnout vy-
bavení hasičských aut a vy-
zkoušet si i samotné hašení.

Celé dopoledne bylo ve ško-
le naplněno mnohými aktivita-
mi, jimiž jsme si připomněli
Den Země. A závěr? To si děti
poseděly kolem ohníčků na
školní zahradě a opékaly párky.

Děkujeme našim sponzo-
rům, Davidu Janošovi z bohu-
mínského řeznictví a Aleně
Pelikánové z Rychvaldské pe-
kárny, kteří dětem věnovali
párky a chleba. Poděkování
patří samozřejmě bohumín-
ským hasičům. Bez nich by celá
akce vůbec nebyla. Děkujeme!

Jarmila HOROVÁ, ředitelka 

Cvičný požární poplach v pudlovské škole

▲Pudlovští školáci využili cvičného poplachu a důkladně si prohlédli
hasičskou techniku. Foto: archiv školy

Společnost ŽDB Group zdarma sbírá nebezpečný odpad 
a nepotřebné elektrozařízení od obyvatel Bohumína. 

Staré televizory, léky, odpadní oleje, akumulátory, zářivky a dal-
ší mohou lidé po celý rok odevzdávat ve Sběrném dvoře závodu
Válcovna, ocelárna a recyklace. 

Ale ŽDB Group spolu s městem Bohumín každý rok pořádá 
také několik svozových dnů. Jen v loňském roce ŽDB Group od 
obyvatel Bohumína odebrala více než 29 tun nebezpečného odpa-
du i vyřazeného elektrozařízení, které poté dopravuje k dalším
specializovaným firmám. Ty z něj získávají upotřebitelné suroviny
a zbytek předávají do spaloven. (žel)

● S nebezpečným odpadem také do ŽDB Group
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tel.: 596 082 019, 596 083 386, 596 082 016
mob.: 731 437 663, 731 437 538, 731 437 689

ROZSAH ČINNOSTI :
● strojírenská výroba - svařování, obrábění a povrchová úprava kovů 
● elektromontáže - elektroinstalace, výroba rozvaděčů, opravy elektro-
motorů, opravy svařovacích agregátů, opravy, údržba a servis zařízení VN
● revize vyhrazených technických zařízení ● práškové lakování - 
komaxitování kovů až do 6,5 m délky dílů ● stavební a stolařská výroba

NABÍZENÉ SLUŽBY:
● opravy, renovace a elektroinstalace strojů a technologických zařízení
průmyslu ● práškové lakování kovových výrobků a dílů (včetně hliníku
a pozinku) ● kooperace, subdodavatelské práce pro dodavatele 
velkých celků ● opravy a rekonstrukce domů, bytů, kanceláří ● rozvody
elektřiny, vody a plynu (včetně revizí) ● výstavba příček, obklady, dlaž-
by, podlahy, instalatérské, stolařské a malířské práce ● zateplení bu-
dov, klempířské, pokrývačské a tesařské práce, výkopy a úpravy 
terénu ● výstavba kotelen na klíč (obytné domy, školy, úřady,…)

AZ
FIN servis, s.r.o.

AZ FIN servis, s.r.o.
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

fax : 596 082 810
www.azfinservis.cz obchod@azfinservis.cz

MALOOBCHODNÍ PRODEJNA 
Bohumín ,  Studentská  182,  te l .  596  012 572
● železářství ● barvy ● domácí potřeby ● výrobky Viadrus
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● Prodám dr. 2+1, balkón,
plast. okna, nedaleko centra
Bohumína, nízký nájem, event.
vyměním. Dohoda, realitkám
přísně zakazuji volat! Prodám
si sám, ✆ 777 979 158.

● 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.

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

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

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

● Koupím dr. byt 2+1
s balkonem v Bohumíně. 
✆ 732 446 041.

● Prodej krůt, vykrmené,
rozkrmené po tel domluvě. 
✆ 776 171 452.

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

● 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.

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

● Pronajmu garáž v Bohu-
míně vedle Billy. Nájem 1000
Kč/měs., záloha 6000 Kč. 
✆ 724 289 067.

● Prodám pozemek 2000
m2 na Zbytkách, 150 Kč/m2, 
✆ 737 515 506.

● Prodám dvougenerační
rod. dům 2 x 3+1 v Pudlově.
✆ 604 646 651.

inzerce

Ceník inzerce najdete na www.mesto-bohumin.cz

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

Čerpací stanice
LUTOGAS, 

Bohumín-Skřečoň

NONSTOP

Natankujte u nás a máte

KAFE ZDARMA!AKCE!
AKCE!

● Restaurace v Bohumíně
přijme od 1.7.2007 kuchaře
na stálý prac. poměr, info 
✆ 736 645 515.

● Nabízím podnájem dr.
bytu 3+1 v centru města na
delší dobu, ✆ 723 451 234.

● Provádíme pokládku
podlahových krytin, např.
lamino, 3-vrstvé dřevěné, PVC
linoleum, samonivelační stěr-
ky atd., včetně příprav a oprav
podkladů. ✆ 604 265 861.

● Prodám garáž v Pudlově,
cena dohodou, ✆ 605 891 900.

Masáže v Aquacentru Bo-
humín, obj. ✆ 603 802 030.



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 24. května do 7. června Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

telefon: 596 013 131

■ 25.5. od 14 do 16 hodin POČÍTAČOVÝ TUR-
NAJ VE HŘE WARCRAFT. � Vladimír Vyrobik.
■ 26.5. v 10 hodin POČÍTAČOVÝ TURNAJ VE
HŘE CS. � Vladimír Vyrobik.
■ 28.5. od 14 do16 hodin PONDĚLNÍ POČÍTAČO-
VÉ HRÁTKY. � Vladimír Vyrobik.
■ 29.5. od 18.30 do 20.30 hodin ZÁKLADY PRÁ-
CE NA POČÍTAČI. Zahájení kurzu práce v operač-
ním systému WINDOWS XP a textovém editoru
MS WORD. Pro úplné začátečníky (4 lekce) každé
úterý, � Vladimír Vyrobik.
■ 30.5. od 18.30 do 20.30 hodin ZÁKLADY MS
EXCEL. Výuka základů práce s tabulkami, grafy a
vzorci programu MS EXCEL (4 lekce). � Vladimír
Vyrobik.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

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.

■ 25.5. v 17 hodin TVŮRČÍ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Technika savování 2. Rodinné centrum Slůně.
■ 29.5. v 16 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ MA-
MINKY (poradenství je poskytováno zdarma).
Centrum mladé rodiny Bobeš.
■ 30.5. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Centrum Bobeš.
■ 31.5. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU
S TETOU MAGDOU. Rodinné centrum Slůně.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 
www.karbohumin.cz, 
telefon: 596 012 124

■ 24. a 25.5. ve 21 hodin PRÁZDNINY PANA BE-
ANA. Film VB, s titulky, přístupný, 70 Kč. 
■ 26. a 27.5. ve 21 hodin HANNIBAL - ZROZENÍ.
Film FR/VB, s titulky, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 31.5. ve 21 hodin a 1.6. ve 21.15 hodin BITVA 
U THERMOPYL. Film USA, s titulky, přístupný od
12 let, 65 Kč.
■ 8.6. ve 21.15 hodin KRVAVÝ DIAMANT. Film
USA 2006, s titulky, přístupný od 15 let, 65 Kč.

■ 9.6. ve 21.15 hodin GOYOVY PŘÍZRAKY. Film
USA/Španělsko/ČR, přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 15.6. ve 21.15 hodin SPIDER-MAN 3. Film
USA, český dabing, přístupný, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

Občanské sdružení Maryška, 
Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 

maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 4.6. v 17 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY BOHU-
MÍNŠTÍ PŘEDKOVÉ. Z ateliérových skleněných
negativů připravil Jiří Spáčil. Prodejní výstava
hedvábných šátků Hany Jarolímové. Zazpívá smí-
šený pěvecký sbor Sluníčko z Masarykovy školy
pod vedením Marcely Suchánkové. � Helena
Červenková  ☎721 828 610.
■ 6.6. v 15 hodin PŘEDŠKOLÁCKÁ SLUNÍČKO-
VÁ MATURITA. Pro děti a rodiče Fitškolky. �
MŠ Fitškolka, ☎596 013 613.
■ 9.6. od 10 do19 hodin a 10.6. od 9 do 16 hodin
JAK SE ZBAVIT BRÝLÍ? Seminář Milana Bezouš-
ka� M.  Bezoušek, milan.bezousek@seznam.cz,
☎604 830 777.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

■ 25.5. v 19 hodin SCREAMERS. NAROZENINY -
10 LET! Nový program skupiny Travesti Screa-
mers. Předprodej vstupenek v městské knihovně.
Dům služeb ŽDB Group, a. s., � v městské kni-
hovně, ☎604 830 777, 596 013 027.
■ 28.5. v 16.30 hodin KONCERT UČITELŮ. Vy-
stoupí Lenka Čermáková - LDO, Josef Fryščák -
zpěv, Marcela Halmová - bajan,  Věra Juříková -
klavír, Božena Paličková - zpěv, Renáta Pospiecho-
vá - zpěv, Eduard Rakus - klarinet, Ondřej Svačina
- kytara, Miluše Tomášková - klavír a Žaneta Ježo-
vá - výstava výtvarných prací. Koncertní sál ZUŠ,
e-mail. zus-bohumin@volny.cz, ☎604 830 777,
596 013 331.
■ 29.5. - 1.6. VÝSTAVA ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO 
OBORU ZUŠ. Základní umělecká škola Bohumín,
koncertní sál.
■ 29.5. v 15 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY ZUŠ.
■ 29.5. v 18.30 hodin F. Alfano, CYRANO DE
BERGERAC. Zájezd do Divadla Antonína Dvořáka
v Ostravě na operu o čtyřech dějstvích. Nastudo-
váno ve francouzštině, v koprodukci s Badisches
Staatsheater Karlsruhe. Předprodej vstupenek
v městské knihovně. Senioři mají 50% slevu na
vstupném. Odjezd autobusu v 17.45 hodin od kni-
hovny. � Městská knihovna, Jiřina Krausová, 
☎596 013 027.

SPORT

■ 26.5. v 16.30 hodin TJ Slovan Záblatí - Lokomo-
tiva Louky. FOTBAL - okresní přebor - muži.
Hřiště TJ Slovan Záblatí.
■ 26.5. ve 13 hodin O CENU BOHUMÍNA. Veřejný
cyklistický závod v silniční časovce jednotlivců.

Přihlášky v kanceláři závodu 26.5. od 11 do 12.30
hodin � Rostislav Šafrata, sweb.cz/sksafrata, e-
mail: safratacyklo@centrum.cz, ☎ 603 203 040.
■ 26.5. sraz v 6 hodin na nádraží ČD, Budišov -
Guntramovice. PĚŠÍ TURISTIKA, cca 16 km.
�Eliška Tomaštíková, ☎731 883 947.
■ 26.5. od 14 do 19 hodin MODELSHOW NA
GROBLI. Nesoutěžní přehlídka leteckých modelů.
Akce je určena pro širokou veřejnost. Letiště Na
Grobli, Bohumín-Skřečoň, Nová Ves,�Marek So-
baniec, ☎596 092 212.
■ 26.5. v 9 hodin 5. ročník AEROBIC SHOW.
Pětihodinové cvičení pod vedením lektorů aerobi-
ku. Program: 9 hodin Gabka Jelínková (Bohumín),
Iveta Dendisová - double step; 9.50 hodin Vystou-
pení nejstarších mažoretek v České republice; 10
hodin Eva Sikorová (Bohumín) - step dance; 11
hodin David Huf (Praha) - dance; 12 hodin Roman
Ondrášek (Brno) - funky; 13 hodin Petr Berka (Mo-
helnice) - dance. Tombola - slosovatelné vstupen-
ky, hlavní cena DVD přehrávač. Předprodej vstu-
penek Sportcentrum Bohumín, místo konání -
zimní stadion Bospor Bohumín, � Iveta Dendiso-
vá, www.aerobikbohumin.net, ☎608 333 771.
■ 27.5. v 16.30 hodin FK Bohumín A - FC Slavoj
Bruntál. FOTBAL - muži A - krajský přebor. Hřiš-
tě park P. Bezruče.
■ 2.6. sraz v 6 hodin na nádraží ČD TURISTICKÝ
VÝŠLAP Hranice - Teplice. Pěší turistika. �Eliš-
ka Tomaštíková, ☎731 883 947.
■ 9.6. sraz v 8 hodin na nádraží ČD MEANDRY
ŘEKY LUČINY. Z Ostravy do Kunčic. Pěší turisti-
ka, cca 10 km. �Eliška Tomaštíková.

KULTURNÍ AGENTURA RADOST

Studentská 781,
karbohumin.cz, radost@karbohumin.cz, 

telefon: 596 012 124.

■ červen, od 9 do 19 hodin OTEVŘENÍ NOVĚ
ZREKONSTRUOVANÉHO KINA. Budova kina
K.A.R. - den otevřených dveří, ve 20 hodin slav-
nostní galavečer - Kino v novém, vstupné 75 ko-
run. Premiérové otevření kina, doporučená účast
ve slavnostním oděvu. Chybět nebude ani šam-
paňské či památeční vstupenka. Na programu
jsou premiérová vystoupení tanečních souborů
Radost a Impuls, promítání dokumentárního filmu
o rekonstrukci kina. Přesný termín bude upřesněn
na plakátech a propagačních letácích.
■ 1.6. od 13 do 18 hodin KLAUNSKÁ EXPLOZE
(u příležitosti Dne dětí). Areál parku P. Bezruče,
letní kino, vstupné 10 korun. Vystoupení klaun-
ského divadla MIMO, klaunský aerobik pro děti,
taneční ukázka, dětská stezka klaunů plná soutěží,
atrakce (včetně velké nafukovací skluzavky, ská-
kacího hradu i autíček) a občerstvení plné slad-
kostí. Program ukončí diskotéka klaunů.
■ 7.6. v 17 hodin DECHOVKA NA NÁMĚSTÍ.
Koncert dechové hudby pod širým nebem na ná-
městí T. G. Masaryka.



■ Grafická úprava: Mirka HRBÁČOVÁ − INRET, ✆✆ 596 033 074 ■ Tisk: Tiskárna SCHNEIDER, Opava ■ Náklad: 3000 výtisků

■ MěÚ, Masarykova 158, 735 81 Bohumín ■ Redakce: František KREJZEK (oko@mubo.cz), tel.: 596 092 282, fax: 596 092 100
BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NOVINY ■ Vydává Město Bohumín, IČ 00297569 ■ www.mesto−bohumin.cz ■ Šéfredaktorka Ing. Dagmar FIALOVÁ

R
eg

. K
A

Život v našem městě má mnoho podob

Vyznamenání pro naše veterány
Setkáváme se s nimi pravidelně u památníků padlých v bo-

jích druhé světové války. V listopadu vzdávají hold svým kama-
rádům u pomníku ve Starém Bohumíně, v květnu salutují před
pamětní deskou na náměstí T. G. Masaryka. Osmého května si
připnuli na hru� bronzové kříže dva bohumínští legionáři
90letý Michal Hubinec (vlevo) a 84letý Oldřich Halad. 
Ústřední výbor Československé obce legionářské jim u příleži-
tosti 62. výročí konce druhé světové války udělil pamětní me-
daile. Gratulujeme. Text a foto: František Krejzek

Na Kališoku řádí bobr
Na procházce kolem Kališova jezera jsem zdokumentoval

»činnost« bobra. Pokácených stromů je tam více. Máte mož-
nost si to sami ověřit. I když si myslím, že přímo v akci bobra
asi neuvidíte. Text a foto: Kazimír Palka

Výstava studentů v Maryšce
Vernisáží 16. května byla otevřena pro veřejnost výstava vý-

tvarných prací studentů Gymnázia Františka Živného. V pro-
storách salónu Maryška bude k vidění do konce května. Otev-
řeno je v úterky a čtvrtky od 15 do 18 hodin. Výstava nabízí
malby, grafiku a kresby. Vernisáž doprovodili hudebním pro-
gramem sami studenti. Text a foto: František Krejzek

Křest knihy »Dům učitelů«
Městská knihovna a Gymnázium Františka Živného pozvali

na páteční podvečer 11. května do budovy bohumínského gym-
názia absolventy, přátele a příznivce této školy na mimořádnou
akci - křest knihy Aleny Mrázové »Dům učitelů«. Autorka je
bohumínská rodačka a její nová kniha je již druhou bezpro-
středně se vztahující k našemu městu. První byla »Město mého
srdce Bohumín«, vydaná přesně před deseti lety. 

Text: Jana Leparová, foto: Lucie Balcarová


