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V kině se začala psát nová kapitola

▲ K pohodlí návštěvníků přibyla v interiéru kina nová klimatizace a bezbariérový přístup. Foto: František Krejzek

(Dokončení na str. 4)

U koblovského mostu naše
silná flotila Rumcajsů nasedla
do lodí a přidala se k proplou-
vajícím účastníkům Plavby
Bolka, Lolka a Rumcajse (jak
nazvali akci polští přátelé z po-
řádající organizace), kteří star-
tovali 15. června v Ostravě. Ti,
kteří se účastnili stejné akce
loni, si pamatovali dvě nebez-
pečná místa a radili ostatním,

Veselé plavení po Odře s polskými přáteli

Po celý den chodili zvědavci
po všech místech, která zde do
loňského roku ještě vůbec ne-
byla. Část objektu, nově při-
stavená podle dobových foto-
grafií, nabízí zázemí pro účin-
kující, technickou vybavenost,
sociální zařízení. Nové hlediš-
tě je opravdu od podlahy zcela

vyměněné. Vždy� po zahájení
prací na rekonstrukci zbyly 
z kina jen obvodové zdi. I stře-
cha musela být dodatečně vy-
měněna, když se v průběhu
stavby zjistilo, že by již nebyla
bezpečná a funkční. Jeviště
bude sloužit také zájezdovým
divadlům. V kině je sice méně

sedadel, ale díky tomu tu mají
rezervovaná svá místa také vo-
zíčkáři a sezení je pohodlnější.

Ačkoliv došlo k přístavbě
budovy ze strany bývalého
hlavního vstupu, to znamená 
z náměstí, bude se i nadále
vstupovat do kina hlavním 
v chodem z boční ulice. Po
vkročení do foyer nás přivítají
nové šatny a malý bufet.

V budově již opět sídlí vede-
ní kulturní agentury K.A.R.,
která od 1. července změní své

jméno. Zastupitelstvo města
schválilo nový název K3 Bo-
humín. Prvními »nefilmový-
mi« programy se v následují-
cích dnech stalo Politické ha-
rašení Zuzany Bubílkové, vy-
hlášení osobnosti roku 2006 
a koncert Jumping Drums. 

Letos uplyne sedmdesát let
od zahájení provozu kina. Je-
ho oprava a uvedení do provo-
zu je tedy dárkem k výročí.

Další informace také upro-
střed novin. (frk)
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jak se vyhnout »udělání«.
Polští hosté, kteří se zúčast-
nili loni »přístavní slavnosti«
ve Starém Bohumíně, se ne-
tajili tím, že bohumínský pro-
gram a organizace splouvání
byly o mnoho nápaditější,
než na polské straně. Byli te-
dy zvědavi na letošní show.

Plavba po Odře na kajacích a kánoích po hraniční řece
Odře z Ostravy do Polska letos zaujala téměř čtyři desítky
bohumínských vodáků a příznivců vody.

Foto: Lucie Balcarová

Ve čtvrtek 14. června se otevřely dveře opraveného kina na
náměstí T. G. Masaryka. Okolní prostor dostal novou tvář,
chtělo by se říct, že v centru vyrostl »bílý dům«. Uvedení budovy
kina do původního stavu vzhledu i okolí opravdu prospělo. 
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Zastupitelé města jednali
13. června o zajímavých té-
matech, která byla na pro-
gramu jejich 5. zasedání. 

■ K3 Bohumín je na světě
Schválili mimo jiné nový ná-

zev kulturního subjektu, který
vznikl sloučením stávající kni-
hovny a kulturní agentury Ra-
dost. Od 1. července bude ve
městě organizace se jménem
K3 Bohumín. Nový název vy-
jadřuje tři oblasti, které bude
tato příspěvková organizace měs-
ta řídit - kino, kulturu a kni-
hovnu. 

■ Územní plán rozhodnou
zodpovědně
O změnách územního plánu

bude znovu jednáno až na zá-
řijovém zasedání. Tento doku-
ment má pro město strategic-
ký význam. Proto padlo roz-
hodnutí, aby zastupitelé před
dalším konkrétním hlasová-
ním o územních změnách nav-
štívili spolu s pořizovatelem 
územního plánu architektem
Haluzou rozhodující místa 
a 12. září se k jednání vrátí.

■ Příspěvky města
Z příspěvků města na rozvoj

sportu a kultury zmiňme ales-
poň částku 25 tisíc korun, kte-
rá byla schválená Fitnessportu
na organizaci a zabezpečení
Mistrovství ČR v kulturisti-

cce, fitness a bodyfitness juni-
orů, juniorek a masters. Úspěš-
ně proběhlo již 2. června v Bo-
humíně.

■ Hospodaření od počátku
roku
S aktuálním stavem hospo-

daření města za prvních pět
měsíců seznámila sbor zastu-
pitelů vedoucí odboru finanč-
ního Jana Masná.

■ Prodejna zatím zůstane 
Definitivní rozhodnutí o vy-

užití bývalého stravovacího
provozu hotelového domu za-
stupitelé neučinili. Shodli se
na ponechání stávajícího ná-
kupního centra v nezměněné
podobě. Pronájem přináší do
městské pokladny nemalé fi-
nanční prostředky a mnoho
občanů volá po zachování mož-
ností levného nákupu. Zastu-
pitelé jsou si však vědomi to-
ho, že situace není optimální
zejména pro okolní bytové do-
my, protože přináší problémy 
s parkováním. Od demolice
objektu je varoval i příklad
staré vodárenské věže, která
nakonec našla uplatnění v po-
době moderního ubytovacího
zařízení a získala navíc oceně-
ní architektů i dotaci k realiza-
ci. Zachování stavu objektu po
delší období proto není koneč-

ným řešením a město se bude
tímto problémem dále zabý-
vat.

■ Tradiční výjezd zastupitelů
po městě
Po svém zasedání se vydali

zastupitelé na tradiční výjezd
po městě, kde je čekaly zastáv-
ky na právě probíhajících či
plánovaných investicích. Prv-
ní zastávkou bylo zrekonstruo-
vané kino v centru Bohumína,
které se den nato poprvé otev-
řelo veřejnosti. Zastupitelé od-
sud zamířili do budovy bývalé
radnice, která se v současné
chvíli rekonstruuje a kde by se
po rekonstrukci měla přestě-
hovat část úředníků. Pak se
přesunuli na místo budoucího
parkoviště u Českých drah,
kde město ještě letos postaví
téměř stovku nových parkova-
cích míst. Další zastávkou bylo
staveniště hotelového domu,
kde pokračuje rekonstrukce
na 86 nových bytů. Při své
cestě Bohumínem nevynecha-
li ani nový dětský koutek ve
Skřečoni, sběrný dvůr nebo
bývalé drážní domy v Lou-
nech, které město nedávno
odkoupilo, aby zamezilo vzni-
ku dalšího ghetta.

Lucie BALCAROVÁ, 
František KREJZEK

Kontrola investic v terénu
Z jednání městských orgánů

▲ Jednou ze zastávek výjezdu zastupitelů města po investičních celcích byl bývalý hotelový dům. Prohlídka
vedla také na střechu domu. Foto: Lucie Balcarová

Uzávěrka dotazníků o od-
padních vodách, které dosta-
li občané rodinných domů
do svých schránek, končí 
v pátek 29. června. 

Město rozeslalo 2 411 dotaz-
níků, aby bez rozsáhlých kon-
trol zjistilo skutečný stav likvi-
dace odpadních vod a počet
jednotlivých případů. Od in-
formací a výsledků z tohoto
dotazníku se bude také odvíjet
rychlost budování kanalizace.
V některých hraničních přípa-
dech rozhodne o jejím budo-
vání právě vyplněný dotazník.
Aby byl výsledek vypovídající,
musí se městu vrátit přes 50
procent anketních lístků, tedy
přes 1200 dotazníků. Zatím jej
odevzdalo 620 lidí. Nezapo-
meňte proto vyplnit dotazník
a poslat ho na radnici. (balu)

Máte fotografie 
z povodní?

Město připravuje k deseti-
letému výročí povodně v ro-
ce 1997 připomínku této ži-
velné katastrofy, která zane-
chala v každém z nás nezapo-
menutelné vzpomínky na
děsivé okamžiky. 

Žádáme každého, kdo si z té-
to doby uchoval fotografie, 
o zapůjčení po dobu výstavy,
která bude uspořádána v pro-
storách radnice. Součástí bude
i projekce videozáznamů z o-
něch dnů. Máte-li fotografie
nebo videozáznam z té doby,
obra�te se na Jiřího Rozsypala,
596 092 202, který materiály
k výstavě shromaž�uje. (red)

Výběrové řízení
stále pokračuje

Do 29. června mohou zá-
jemci stále podávat žádosti do
výběrového řízení na místo re-
ferenta odboru stavebního.
Podrobné informace naleznete
bu� na www.mesto-bohumin.cz
=> Radnice => Služby ob-
čanům => Nabídka práce,
nebo u Libora Radiňáka, ve-
doucího odboru stavebního
(radinak.libor@mubo.cz).

Vyplňte dotazník
o kanalizaci
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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 Čs. armády
1052, 1+3, kategorie I., číslo
bytu 30, 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 60,67 m2, pro
výpočet nájemného 59,33 m2.
Prohlídka bytu 26.6. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
27.6. v 16 hodin. 

● Byt na ulici Jateční 207,
1+2, kategorie I., číslo bytu 2,
1. nadzemní podlaží. Celková

plocha 62,91 m2, pro výpočet
nájemného 57,66 m2. Prohlíd-
ka bytu 28.6. od 8.30 do 9 ho-
din. Licitace se koná 2.7. v 16
hodin.

● Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, kategorie I., číslo by-
tu 8, 2. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 33,80 m2, pro vý-
počet nájemného 31,00 m2.
Prohlídka bytu 28.6. od 10 do

Připravované licitace městských bytů 1. kategorie
10.30 hodin. Licitace se koná

2.7. v 16.15 hodin.

● Byt na ulici Bezručově
1145, 1+3, kategorie I., číslo

bytu 51, 11. nadzemní podlaží.

Celková plocha 70,52 m2, pro

výpočet nájemného 67,90 m2.

Prohlídka bytu 29.6. od 10.30

do 11 hodin. Licitace se koná

2.7. v 16.30 hodin. 

● Byt na tř. Dr. E. Beneše
1071, 1+3, kategorie I., číslo

bytu 4, 2. nadzemní podlaží.

Celková plocha 69,04 m2, pro

výpočet nájemného 67,17 m2.

U3V - univerzita třetího věku pro seniory

Prohlídka bytu 3.7. od 9 do

9.30 hodin. Licitace se koná

9.7. v 16 hodin.

● Byt na ulici Alšově 1070,
0+1, kategorie I., číslo bytu

49, 9. nadzemní podlaží. Cel-

ková plocha 31,12 m2, pro vý-

počet nájemného 28,79 m2.

Prohlídka bytu 10.7. od 9 do

9.30 hodin. Licitace se koná

11.7. v 16 hodin. 

Bližší informace získáte na
odboru majetkovém, telefo-
nicky na čísle 596 092 199.

(vach)

Prostřednictvím naší měst-
ské knihovny byly v květnu
předloženy veřejnosti dva pro-
jekty vzdělávání seniorů - na-
bídka Slezské Univerzity - Ob-
chodně podnikatelské fakulty
v Karviné na pětileté studium
a dvouleté studium na soukro-
mé vysoké škole podnikání
VŠP Ostrava. Ke dni uzávěrky
se přihlásilo 38 zájemců, z ni-
chž se 35 vyslovilo pro VŠP 
a její nabídku vstupního mo-
dulu Nebojte se počítačů.
Slavnostní imatrikulace toho-
to studia se připravuje na říjen
letošního roku v Bohumíně. 

Pokud vás ale nezaujala žád-
ná z výše uvedených nabídek,
máme pro vás další možnost.
Je jí U3V, která od října 2007
otevírá 1. ročník tříletého stu-
dia na Ekonomické fakultě
VŠB - TU Ostravě. Konkrétní
informace jsme získali od Re-
náty Hótové, vedoucí katedry
účetnictví a Miroslavy Šrom-
kové, ředitelky Obchodní a-
kdemie Orlová:

● Komu je výuka určena a kdy
bude zahájena?
»Výuka na U3V bude zahá-

jena ve spolupráci s Obchodní
akademií Orlová, kde je vybu-
dováno Komunitní centrum 
a kde proběhne, pro místně

příslušné, také část plánované
výuky. Univerzita třetího věku
nabízí seniorům a seniorkám
(věk nad 55 let) v Ostravě 
a okolí zajímavé studium, »o-
mládnutí« v důsledku studij-
ních »starostí« a možná i spl-
nění svého snu o vzdělání na
vysokoškolské úrovni.

● Jaké předpoklady je třeba splnit? 
Kromě výše uvedeného vě-

ku lze nabídnout studium oso-
bám s minimálně středoškol-
ským vzděláním, řádným po-
dáním přihlášky ke studiu, za-
placením zápisného v hodnotě
200 korun a školného v hod-
notě 1000 korun za školní rok.

● Jak bude studium probíhat? 
Budou to přednášky, semi-

náře, cvičení a exkurze. To vše
bude zahrnuto do tříhodino-
vých celků probíhajících vždy
jednou za 14 dní v odpoled-
ních hodinách. Tříhodinová
výuka může být ukončena roz-
pravou o daném tématu. Na
závěr studia obdrží absolvent
certifikát vydaný VŠB - TU
Ostrava splněním těchto pod-
mínek: minimálně 60% účast,
v případně aktivních studentů
ještě vypracováním seminární
práce nebo absolvováním tes-
tu. Studium bude zahájeno

slavnostní imatrikulací a u-
končeno slavnostní promocí. 

● A co bude obsahem výuky? 
V 1. semestru to budou vy-

brané kapitoly z ekonomie a e-
konomiky, ve 2. semestru okru-
hy z práva včetně právních
vztahů v sociálním zabezpeče-
ní, 3. semestr nese název Ne-
bojte se počítače, 4. semestr je
zaměřen na poučení o Evrop-
ské unii, vlivu EU na ČR, v 5.
semestru se posluchači poučí
o psychologii, etice a mezilid-
ských vztazích, poslední se-
mestr bude zaměřen na po-
znatky ze zdravovědy. To vše je
garantováno Ekonomickou fa-
kultou Vysoké školy báňské -
Technické univerzity Ostrava. 

● Co vše se tím sleduje? 
Studium na U3V se může

stát pro seniorky i seniory spo-
lečensky významnou záležitos-
tí, je rovněž projevem péče 
o neustálý duchovní rozvoj
občanů, což jistě přispívá k cel-
kové vyšší vzdělanostní úrovni
obyvatelstva. Studium na U3V
jistě velmi obohatí život přísluš-
níků starší generace, z nichž
mnozí až dosud mohli poci�o-
vat nezájem a lhostejnost ve
svém okolí. U3V jim může u-
kázat, jak žít, komunikovat 
v současné společnosti, jak ne-
upadnout do společenské izo-
lace, jak prožít chvíle ve spo-

lečnosti lidí spojených stejným
zájmem, jak neztratit aktivní
přístup k životu, jak si udržet
pocit užitečnosti a jak držet 
v rámci možností krok s gene-
rací mladších spoluobčanů, ale
také s blízkými příbuznými.
Může být i lékem proti osamě-
losti, rozptýlením, navazová-
ním nových kontaktů a samo-
zřejmě setkáváním s vrstevníky. 

● Kde lze získat další informace? 
Jsou k dispozici na interne-

tové adrese www.ekf.vsb.cz, 
v nově vzniklém centru vzdě-
lávání na Obchodní akademii
v Orlové nebo na internetové
adrese www.obaka-orlova.cz.

Setkání všech zájemců o U3V
- a tady je šance i pro ty, kteří
se zatím nestihli přihlásit, se
uskuteční ve čtvrtek 28. červ-
na na Základní škole na ul. Čs.
armády v 17 hodin. Jsme při-
praveni zodpovědět vám
všechny dotazy ohledně orga-
nizace výuky, lektorů, předmě-
tů i plateb. Můžete přijít i jen
tak, ze zvědavosti. Vždy� na-
ším společným zájmem je, co
nejdéle udržet aktivní přístup
k životu, důvěru ve vlastní síly
a schopnosti, soběstačnost a
možná i splnění dosud neu-
skutečněného snu - akademic-
kého vzdělání. 

Věra PALKOVÁ, 
Renáta HÓTOVÁ,

Miroslava ŠROMKOVÁ

Každý věk má svůj půvab i dobrodružství
Máte už za sebou aktivní věk a nebaví vás jen nečinně sedět

u televize? Chcete rozumět dnešní době, která je tak odlišná od
časů vašeho mládí? Tak právě vám je určena moderní forma ce-
loživotního vzdělávání - U3V, neboli Univerzita třetího věku.
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krátce

V páteč-
ním vydání Moravskoslezské-
ho (Karvinského) deníku jsme
si mohli přečíst několik vyjád-
ření náměstka generální ředi-
tele Českých drah Jiřího Kolá-
ře, která se týkala zastavování
pendolina v Bohumíně. »Ne-
můžeme povolit zastavování vla-
ku v jiných než krajských měs-
tech,« říká a dodává: »dostávám
dopisy od poslanců a senátorů,
kteří si přejí zastavování pendoli-
na v Bohumíně.«

Ano, již mnohokrát jsme 
i jménem Svazu obcí Karvin-
ska jednali s vedením Českých
drah o tomto problému, pro-
tože pro dopravní dostupnost

celého okresu je nastupování
v Bohumíně lepší, než nutnost
dojet do Ostravy. Ale neusilu-
jeme o »zastavování« pendoli-
na v Bohumíně. Ono tam, pa-
ne náměstku,
totiž stojí! Kaž-
dé ráno vyjíž-
dějí první dva spoje z moderní
bohumínské čistící linky, přije-
dou k nástupišti, nasedne po-
sádka a před zraky cestujících
odjede do Ostravy, kde začne
svou oficiální pou�. A stejně je
tomu i u posledních dvou spo-
jů. Cestující musí vystoupit 
v Ostravě a vlaky odjedou 
do Bohumína, pochopitelně
prázdné! 

Jak je to možné a proč ne-
mohou cestující oněmi vlaky
jet? Oficiální stanovisko pana
náměstka zní: »Bufet by již ne-
mohl být v provozu, uklízí se, 

nelze narušit
standard vlaku,
poškodilo by to

image Českých drah.« Opravdu
si ve vedení Českých drah
myslí, že by cestujícím, kteří se
již posledních cca 8 minut jíz-
dy z Ostravy do Bohumína
chystají k vystupování, vadil
zavřený bufet více, než v dáli
mizející červená zadní světla
vlaku, který stejně dojede tam,
kam se oni po přestupování 
a další půlhodině jízdy osob-

ním vlakem nakonec také do-
stanou? Je spíše škoda, že si
tuto absurditu uvědomují ne-
jen poslanci, píšící ony dopisy,
ale také cestující veřejnost, 
a vedení drah to ještě nedošlo. 

Jsem pro podporu veřejné
hromadné dopravy a nemohu
si vynachválit pohodlné cesto-
vání vlakem, kterým jezdím do
Prahy velmi často. Rychlíků
jezdí i bez slavného pendolina
dost. Ale přesto nedovedu ob-
čanům, kteří se mne na tuto
zvláštní situaci ptají, odpově-
dět. Hřeje mne jen skutečnost,
že před léty také trvalo velmi
dlouho, než jiný vlak - mana-
žer, který stejně jako nyní pen-
dolino vyjížděl z Bohumína
prázdný, začal nakonec cestu-
jící brát. Ale mezitím se něko-
likrát vystřídalo vedení Čes-
kých drah. Možná by to po-
mohlo i nyní.

Petr VÍCHA, 
starosta Bohumína 
a senátor (ČSSD)

komentář

Pendolino tu stojí, ale cestující nebere
Moravskoslezský deník napsal 8. června 2007: »Bohumín, Studénka, Hranice

na Moravě, Zábřeh na Moravě či Česká Třebová. To jsou města, která mají zájem 
o to, aby v nich zastavovaly rychlovlaky Pendolino. Zájem o zastavování rychlovla-
ků Pendolino mezi Ostravou a Prahou mají také další města ležící na této trati.
Šance těchto měst na úspěch jsou ale nyní malé. V Moravskoslezském kraji mezi ně
patří Studénka a Bohumín.« Článek pokračuje vyjádřením zástupce Českých
drah, které komentuje starosta města a senátor Petr Vícha:

Veselé plavení po Odře s polskými přáteli
(Dokončení ze str. 1)

Před polednem flotila pro-
plula pod starým mostem ve
Starém Bohumíně. Zdravily ji
desítky nadšenců. U přístaviš-
tě čekaly také děti základní 
a mateřské školy ze Starého
Bohumína, které pomalovaly
přístavní molo obrázky na mo-
tivy Bolka, Lolka a Rumcajse.
Z centra dorazili žáci ze Zá-
kladní školy na ulici Čs. armá-
dy a k nim se přidali také obča-
né Starého Bohumína. Rum-
cajs posilnil a občerstvil vodá-
ky douškem rumu a pak už se
lodě jedna po druhé odpoutá-
valy od břehu a zamířily do
polských výsostných vod.

Plavba trvala ještě další dva
dny, ale této části se naši vodá-
ci již neúčastnili. Těší se však
na příští léto, kdy přijde opět
pozvánka na dobrodružnou ces-
tu, možná tentokrát Čtyř z tan-
ku, psa a Rumburaka nebo ka-
pitána Klose společně s vrch-
ním strážmistrem Arazimem.

František KREJZEK
▲ Naši vodáci postavili k Bolkovi a Lolkovi silnou flotilu Rumcajsů.

Foto: František Krejzek

● Termíny konzultací
ke kanalizaci
Na základě požadavků ob-

čanů z veřejných setkání,
která proběhla v květnu, or-
ganizuje radnice samostatně
pro každou městskou část
»úřední dny o kanalizaci«. 

Občané dostanou podrobné
informace, které jim pomohou
řešit problém s odpadní vo-
dou. V jednotlivých měst-
ských částech vždy od 15 do 18
hodin se mohou zájemci přijít
informovat na stejná místa,
kde se konala setkání s občany. 

V Záblatí již schůzka probě-
hla 18. června. Ve Skřečoni
přij�te na konzultace do zá-
kladní školy 25. června, ve Vr-
bici do restaurace U Zvonu
27. června. Do restaurace 
U Kanárků v Pudlově se mo-
hou přijít zájemci poradit 2.
července, ve Starém Bohumí-
ně do základní školy 11. čer-
vence a Šunychelští najdou ra-
du v restauraci Zlatý jelen 16.
července. (FrK)



Maják městské policie
stupce skládku uklidil a zapla-
til pokutu. 

● Škodu za několik desítek
tisíc korun by způsobil »sběra-
tel« pístů z vagónů ČD, které-
ho naštěstí strážníci kontrolo-
vali na Lidické ulici. Dva písty
nesl v batohu, dalších 13 měl
ukrytých poblíž sběrny.

● Ani muž z Rychvaldu neu-
nikl pozornosti hlídce městské
policie. Na kole převážel velký
litinový gril, který byl zcizen ze
zahrady rodinného domku 
v Dolní Lutyni.

Karel VACH, 
ředitel Městské policie Bohumín

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

● Přímo při činu, když si po-
dávali kradené odlitky přes o-
plocení ŽDB, byli 14. května
zadrženi hlídkou městské poli-
cie dva muži. 

● Hledaného muže zadrže-
ného 16. května přímo v budo-
vě MěÚ předvedli strážníci na
obvodní oddělení Policie ČR.

● Poblíž parku P. Bezruče za-
držela 23. května hlídka měst-
ské policie pachatele s krade-
ným kolem, na kterého ji upo-
zornil majitel kola.

● Na Ostravské ulici ve Sta-
rém Bohumíně řešili strážníci
založení černé skládky. Pře-
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Meziročně se snížil celkový
počet nezaměstnaných osob 
k 31.5.2007 o plných 20 %.
Od začátku roku je to dokonce 
o 21 %. Současná míra neza-
městnanosti činí 11,4 %. Při-
tom je míra nezaměstnanosti 
v okrese Karviná 15,6 %. Situ-
ace v oblasti působnosti po-
bočky Úřadu práce Bohumín
je v rámci okresu z hlediska
míry nezaměstnanosti nejpříz-
nivější. Rozdíl mezi mírou ne-
zaměstnanosti v okrese Karvi-
ná a oblastí Bohumín a Rych-
vald se dosud stále zvětšuje, což
podtrhuje příznivost vývoje. 

V současné době je neza-
městnaných celkem 1 881 o-
sob, z toho je 45 % mužů, 55 %
tvoří ženy. Ale
ještě v měsíci
lednu bylo ne-
zaměstnaných 2 225 osob.
Přitom nejvyšší nezaměstna-
nost vůbec byla v roce 2002,
kdy počet uchazečů v rámci
Úřadu práce Bohumín činil 
2 669 a míra nezaměstnanosti
18,4 %.

Největší uplatnění na trhu
práce v letošním roce nacháze-
jí muži v dělnických profesích.
U této kategorie se meziročně

snížil počet nezaměstnaných
dokonce o 30,2 %. Překvapivě
u kategorie technicko-hospo-
dářských zaměstnanců počet
nezaměstnaných meziročně
poklesl o mnohem méně - jen
o 15,8 %. Ale i ženy, uchazečky
o zaměstnání v dělnických
profesích, jsou docela úspěšné

na trhu práce.
Jejich počet 
v evidenci na-
šeho úřadu

práce meziročně poklesl o pl-
ných 20 %. 

Tradičně přetrvávají problé-
my s umís�ováním osob se
zdravotním postižením a osob
zdravotně znevýhodněných.
Ale i u této kategorie se počet
nezaměstnaných meziročně
snížil o 5,3 %. Obecně přízni-
vé situaci na trhu práce napo-

mohla i dohoda mezi úřadem
práce, městským úřadem a ak-
ciovou společností BM servis,
a. s., na základě které došlo 
k vytvoření pracovních míst 
v rámci veřejně prospěšných
prací a rovněž i ke zřízení
zvláštních pracovních míst pro
mimořádně dlouhodobě neza-
městnané občany. Takových
pracovních míst bylo vytvoře-
no zhruba 100 a jsou financo-
vána jak ze zdrojů úřadu prá-
ce, tak i z příspěvků městské-
ho úřadu. Nezastupitelná 
a mimořádně důležitá a vý-
znamná je přitom role BM ser-
visu, a. s., bez něhož by se tato
potřebná akce nedala realizo-
vat. 

Vladimír KLUSEK, vedoucí
pobočky Úřadu práce Bohumín

Nezaměstnanost v Bohumíně výrazně klesla
Vývoj nezaměstnanosti v rámci pobočky Úřadu práce Bo-

humín (tj. oblast Bohumín a Rychvald) probíhá mimořádně
příznivě. Nezaměstnanost sice klesá již několik let, ale snížení
počtu uchazečů o zaměstnání v roce 2007 probíhá daleko vět-
ším tempem. 

Řeší hospodaření vlastníků
a nájemců na ucelených po-
zemcích a jejich zpřístupnění
po upravených cestách. Při
tom je postupně napravována
devastace krajiny, jsou budo-
vána biocentra a doplňovány

územní systémy ekologické
stability. Jsou navrhována o-
patření pro snížení eroze půdy,
pro zajištění čistoty vod a vý-
sledkem práce je nový katast-
rální operát, který zdokonalu-
je aktuální stav vlastnictví po

provedené potřebné výměně
vlastnictví pozemků. 

Pozemkové úpravy, které
byly vyvolány stavbou Dálnice
D 47, byly provedeny v lokali-
tě Kopytov - Pustky a v sou-
časné době jsou před dokonče-
ním v Pudlově a Starém Bo-
humíně. Jejich výsledkem je
nejen zpřístupnění pozemků,
ale i vybudování nových pol-

Bu�me vstřícní k pozemkovým úpravám na území města 
Na území města provádí Pozemkový úřad Karviná pozem-

kové úpravy v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb. o pozem-
kových úpravách a pozemkových úřadech.

ních cest. Tyto nové polní ces-
ty jsou po dokončení převádě-
ny do majetku obce.

Bu�me proto vstřícní k ře-
šení pozemkových úprav. Zaji-
stíme si tak nejen hospodárné
využívání zemědělských po-
zemků, ale také zlepšení život-
ního prostředí v našem městě.

Jana HOLESZOVÁ, 
odbor majetkový

s tat is t ika

Velice mě nadchlo rodinné
prostředí a mateřský přístup 
k dětem, ale také možnost zís-
kat spoustu in-
formací, jak
dítě vychová-
vat, motivovat, jak rozvíjet je-
ho schopnosti. Myslím, že kaž-
dá maminka si zde pro sebe 
a své dítě najde spoustu vyžití.
Běžně třeba sledování hrané
pohádky, zpívání u klavíru,
modelování z plastelíny nebo
malování. Slůně ale podporuje
i aktivity mimo prostory ro-
dinného centra, pořádá lampi-
ónový pochod městem, pravi-

delně také navštěvuje solnou
jeskyni a účastní se různých
soutěží. Je opravdu krásné vi-

dět, jak vaše dí-
tě navazuje no-
vá přátelství,

objevuje nové věci nebo se jen
tak se smíchem honí za míči.
Ráda bych poděkovala Vilmě
Urbančíkové za její vstřícný
přístup k nám i k našim rato-
lestem a zároveň také městu
Bohumínu, které nám umož-
ňuje toto centrum navštěvo-
vat. A těšíme se nashledanou
v příštím »školním roce«.

Petra HOLEŠOVÁ

Těšíme se na další rok ve Slůněti
Jako každá matka jsem chtěla pro své dítě využít čas na ma-

teřské dovolené co nejefektivněji a proto jsem začala navště-
vovat RC Slůně.

píšete nám



V našem zdravotnickém zařízení ve stávají-
cích prostorách ošetřovatelského oddělení byl
od 1. června 2007 zaveden nový druh sociální
služby. Je určena osobám, které již nevyžadují 

ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svém zdravotnímu sta-
vu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. 
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Program prvního dne byl
připraven zvláš� pro rodiče,
setkání a konzultace s psycho-
ložkou, zvláš� pro děti, které
čekal zážitkový program o první
pomoci, propojený různými sou-
těžemi a hra-
mi. Večer pak
všichni spo-
lečně - organizační tým spolu 
s rodiči a dětmi - trávili čas 
u ohně opékáním párků a zpí-
váním známých písniček za
doprovodu kytary. Druhý den
se konal turistický výšlap do
nedalekého sportovního areá-
lu v Mostech, kde si mohli
všichni účastníci semináře sjet
bobovou dráhu nebo si vy-
zkoušet další jiné atrakce - la-
na, skákadla. Po celou dobu
pobytu bylo rodičům umožně-
no konzultovat radosti i strasti

rodinného života. Musíme ří-
ci, že i počasí nám velmi přálo
a navíc nám bylo v prostředí
chaty Zuzana  všem příjemně.

Jsme velmi rádi, že alespoň
jednou ročně mohou takto zu-

žitkovat a po-
sílit vzájemné
soužití rodiny,

které se věnují náhradní ro-
dinné péči. 

Děkujeme Městskému úřa-
du v Bohumíně za uspořádání
této další velmi zdařilé akce 
a věříme, že podobné aktivity
bude podporovat i v příštích
letech. 

Rodičům a jejich dětem dr-
žíme pěsti do dalších let. Jsme
přesvědčeni, že si pěstounská
péče zaslouží obrovský dík.

Martina PASTUCHOVÁ,
speciální pedagog

Víkend pěstounských rodin
Opět po roce uspořádal odbor sociální Městského úřadu v Bo-

humíně dvoudenní akci pro pěstounské rodiny - rodiče a je-
jich děti, tentokrát v Mostech u Jablunkova. A tak jsme mohli
v sobotu 26. 5. a v neděli 27. 5. strávit dva prospěšné dny. 

Takoví lidé nemohou být
propuštěni ze zdravotnického
zařízení ústavní péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc
osobou blízkou nebo zajištěno
poskytování terénních či am-
bulantních sociálních služeb.
Cílovou skupinou jsou dospě-
lé osoby, zejména osoby seni-
orského věku s chronickým o-
nemocněním nebo s onemoc-
něním pohybového ústrojí.
Poskytované služby zahrnují
například pomoc při osobní

hygieně, po-
moc při zvlá-
dání běžných
denních úkonů péče o vlastní
osobu, poskytnutí stravy, po-
skytnutí ubytování, zprostřed-
kování kontaktu se společen-
ským prostředím, sociální po-
radenství. Hlavním cílem po-
bytových služeb sociální péče
je udržení a rozvoj soběstač-
nosti a účast v aktivizačním
rehabilitačním programu ošet-
řovatelského oddělení. 

Lékařskou péči zajiš�uje kli-
entům lékař ošetřovatelského
oddělení, který má statut prak-
tického lékaře zvláštní ambu-
lantní péče při sociálních lůž-
kách. Ten také uživatelům
předepisuje léky a ordinuje 

ošetřovatelské
intervence. Do-
platky za léky

si klienti hradí z vlastních pro-
středků. V případě zhoršení
zdravotního stavu klienta je
lékařská péče zajištěna léka-
řem konajícím službu na inter-
ním oddělení. Ošetřovatelská
péče je zajiš�ována registrova-
nými všeobecnými sestrami 
a pomocným zdravotnickým
personálem. Služby sociální
péče jsou poskytovány v rámci

ošetřovatelského oddělení naší
nemocnice nepřetržitě 24 ho-
din denně. Klienti jsou ubyto-
vání ve dvou a třílůžkových
pokojích s celkovou kapacitou
10 lůžek. Maximální výše úhra-
dy činí 160 korun denně za po-
skytnutí ubytování a 140 ko-
run denně za celodenní stravu.
Dále je uživatel povinen za po-
skytování péče zaplatit částku
ve výši přiznaného příspěvku
za péči za kalendářní měsíc.

V případě zájmu poskytne-
me bližší informace v našem
zařízení. Můžete se obrátit na
náměstkyni ošetřovatelské pé-
če Zinu Nováčkovou, e-mail:
novackova@nspbohumin.cz,
tel. 596 096 316.

Dagmar GATTNAROVÁ

Nové služby v bohumínské nemocnici

zdravotnictví

▲ Pes u přetékajícího kontejneru jakoby si říkal: »Kam ti lidi dali ro-
zum, vždy� tohle všechno mohlo skončit ve sběrném dvoře...«

Foto: Lucie Balcarová

Kritickým okem Oka
Začátkem června zachytil objektiv městských novin nepořádek

a nešvary některých obyvatel. Jako kdyby nebyl od září loňského
roku otevřen sběrný dvůr na Koperníkově ulici. Jeho provozní do-
ba je od 8 do 17 hodin ve všední dny a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Sem mohou všechen odpad lidé bezplatně odložit. Kromě toho
šest krát ročně projíždí městem sběrna nebezpečného odpadu 
a jsou přistavovány kontejnery na velkokapacitní odpad. Městská
policie začala v posledních dnech některá kritická stanoviště mo-
nitorovat kamerami a rozdala první pokuty. (red)

píšete nám

● Archiv města má přes šest tisíc fotek
Fotogalerie na webových stránkách města má přes 6 200 foto-

grafií. Naleznete zde dokumentární záběry z minulých let i nejčer-
stvějších událostí ve městě. Archiv shromaž�uje také fotoseriály
z prováděných přestaveb a rekonstrukcí, má sekce tříděné jak
podle let, tak podle témat. Naleznete zde i letecké snímky, kulturní
památky. Adresa je www.mesto-bohumin.cz => Zpravodajství =>
Fotogalerie. Rozsah archivu se stále průběžně rozšiřuje. (roz)
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Nalezena další
válečná munice

Policisté 6. června přijali
oznámení o nálezu ručního
granátu a dvou zásobníků
do samopalu. 

K nálezu došlo během pyro-
technického průzkumu před
zahájením stavebních prací na
dálnici D 47 v Bohumíně-Šu-
nychlu. »Přivolaný pyrotechnik
zjistil, že jde o ruční granát vzor
21, kterému se říká Janeček. Na
místě jsme našli také dva kusy zá-
sobníku do samopalu ráže 7,65
německé výroby z období 2. svě-
tové války,« uvedla karvinská
policejní mluvčí Zlatuše Viač-
ková. V krátké době je to již
druhý nález nevybuchlé váleč-
né munice, před tím byly nale-
zeny dva protipancéřové dělo-
střelecké granáty mezi Šunych-
lem a Kopytovem. (luk)

Náhoda chtěla tomu, aby
se fotografie, které byly vy-
tvořeny v první polovině mi-
nulého století, znovu dostaly
na denní světlo a dokonce
hned na výstavu Bohumínští
předkové.

Jiří Spáčil, sám kameraman
a fotograf, získal darem kolekci
skleněných fotografických de-
sek. Ty postupem času trpělivě
zbavil nečistot a vyrobil z nich
kolekci fotografií, kterou nabí-
dl veřejnosti na výstavě v Sa-
lónu Maryška na náměstí T. G.
Masaryka. Drobná vada krásy
je v tom, že nikdo zatím neví,
kdo na fotografiích je. Ale čím
více zájemců výstavu zhlédne,
tím větší je šance, že někdo
pozná své předky. Přij�te ob-
jasnit »záhadu« minulosti a pro-

hlédnout si fotografie, které
vznikaly před sedmi desítkami
let. Výstava potrvá do konce
června a je přístupná vždy v ú-

terý a ve čtvrtek od 15 do 18
hodin. Součástí je prodejní vý-
stava hedvábných šátků Hany
Jarolímové. (red)

▲ Výstava nabízí fotografie z negativů na skleněných deskách z první
poloviny minulého století. Foto: František Krejzek

Výstava s názvem Bohumínští předkové 

● Snad si z minulosti
něco pamatujeme...
Po přečtení čtrnácté stra-

ny novin, kde se nachází rub-
rika Informace politických
stran, jsem oněměl úžasem,
nebo spíše hrůzou. Nemohl
jsem věřit vlastním očím. 

Již dříve jsem si všiml, že
městský výbor KSČM využívá
svého práva vyjádřit své poli-
tické postoje a otiskuje výzvy 
k podpoře iniciativy Ne zá-
kladnám, snažící se zabránit
výstavbě jakýchkoli americ-
kých základen na území ČR.
Dal jsem si tu práci a přečetl
jsem si doprovodný text, jehož
autorem je Jiří Strnad. V tu
chvíli se mi zdálo, jako bych
četl noviny z normalizačních
sedmdesátých let. K dokona-
losti iluze snad již jen chybělo
slovo imperialismus. Soudruh
Strnad tedy zřejmě vůbec ne-
zapomněl nic z toho, co se na-
učil před listopadem 89. Zcela
jistě je na tom stejně i jeho
strana, která se nás snaží pře-
svědčit o tom, jak se po revo-
luci přerodila v opravdovou
demokratickou stranu. Jediné,
co se doopravdy změnilo, je
jen přidání jednoho písmenka
do zkratky názvu. Myšlení na-

šich milých komunistů tedy
stále vězí hluboko v předrevo-
lučním období.

Samotnou otázku, zda se vy-
jádřit pro nebo proti americké
základně, nechávám stranou.
Zaujala mne ovšem jiná věc. Jak
nám, občanům, abychom vy-
jádřili svůj nesouhlas s radarem,
může radit stra-
na, prakticky ta
samá strana
(proč ta samá - zmíněno výše),
která dovolila, aby naši zemi
přes dvacet let okupovaly tisí-
ce sovětských vojáků, kteří 
s sebou nepřivezli jen radary,
ale dokonce i rakety s jadernými
hlavicemi! Může být někdo tak
pošetilý? To si opravdu ze své
minulosti pamatujeme jen to,
co jsme včera »měli na oběd«?

Občanská společnost je o i-
niciativě občanů, kteří chtějí
vyjádřit nějaký názor, ale dejte si
velký pozor, kdo stojí v pozadí!

Marek PRZYBYLA

● Autor si plete petice
i pojem demokracie
Přečetl jsem si článek Ra-

dar Radarovič Radarov, kte-
rý zveřejnil Pavel Walica 
v minulém čísle OKA. Týkal
se výstavby radarové základ-
ny v Česku. A v jednom s ním

musím souhlasit: že si pro
noviny dojde do trafiky na
rohu ulice Štefánikovy a tří-
dy Dr. E. Beneše opravdu
jen OBČAS.

Kdyby chodil častěji, tak by
možná zjistil, že v mé trafice
nejsou podpisové listy proti

výstavbě rada-
rové základny
na území ČR

(jak píše), ale »Petice za uspo-
řádání REFERENDA o umístě-
ní základny Národního raketové-
ho systému obrany Spojených
států v České republice«.

Pane Walico, dále píšete, že
většina spoluobčanů by chtěla
základnu, ale co nejdál od na-
šich domovů. Třeba v Řecku
nebo Norsku (to je pouze Váš
názor). Stačilo napsat v jiném
státě, nejdál od České republi-
ky. Protože jste jmenoval Řecko
a já sám jsem Řek, musím po-
dotknout, že Řecko bylo vůbec
první demokratický stát. A to
je také důvod, proč si myslím,
že o tak závažném rozhodnutí,
jakým výstavba amerického ra-
daru na území České republiky
bezesporu je, by měli rozhodo-
vat právě ti, kteří zde žijí. Dále
píšete, že si dovedete předsta-
vit (a to dokonce živě!), co by
se stalo, kdyby skutečně došlo

Ohlasy čtenářů na politické příspěvky stran
k napadení. Jak by naši »ob-
zvláš� pokleslí spoluobčané« (jak
jste je sám nazval) začali orga-
nizovat humanitární sbírky na
pomoc pozůstalým. (To vše za
předpokladu, že by se vše ode-
hrávalo v jiném státě). Zapo-
mněl jste však napsat, jaké
jsou Vaše představy, kdyby se
vše odehrávalo v České repub-
lice.

A na závěr. Pořád nějak ne-
mohu pochopit poruštěný
nadpis Vašeho článku pro 
americký radar »Radar Rada-
rovič Radarov«! Že byste už
předem věděl, že v nějakém
pražském studiu nahrává
Vlasta Parkanová s Janem Vy-
čítalem socialistickou pecku
»Dobrý den, prapore hvězd a
pruhů«, vítající americký ra-
dar? Věřím, že si CD stihnete
koupit, než se vyprodá. 

Evangelos CHRISTU

● Asi žijeme každý 
v jiném světě
V oku číslo 10 jsem si přeče-

tl článek Martina Bacíka - My
nic, my muzikanti - a nabyl
jsem dojmu, že on nebo já žije-
me v jiném státě. Taky jsem
pochopil, proč ODS v Bohu-
míně nemá šanci...

Lubomír ORŠULÍK

píšete nám



8 Ptáte se − odpovídáme, informace ze škol a kultury číslo 12/2007

● Z dopisu Jany Mazurkové
citujeme:

»Naši zastupitelé se pořád
chválí, co pro nás občany dělají.
Postavili dětská hřiště, o které se
nikdo nestará. Prý, aby si naše
děti mohly hrát. Bydlíme v druž-
stevních bytech u jednoho tako-
vého hřiště mezi Štefánikovou 
a Kostelní ulicí. Děti ničí náš ma-
jetek, o který se staráme. Nás ne-
dotuje město, ani Evropská unie.
Na vše si musíme našetřit ze svých
peněz a domy opravovat. Byl se
někdy nějaký zastupitel města po-
dívat, jak si děti hrají? Lidé, kteří
bydlí v této lokalitě, a myslíme 
i na jiných místech, určitě ví, jak
se nám v našem městě bydlí. To,
čemu se dnes říká, »že si děti hra-
jí« vypadá jinak. Naše děti na
hřištích i mimo ně a přímo pod

našimi okny jenom řvou sprostá
slova, která musíme denně vy-
slechnout, jsou
na úrovni, že by
se za ně styděl 
i dospělý člověk. Rodiče nezají-
má, kde a co děti dělají. Vypustí je
ven a hrajte si! Že se na hřišti
kouří, pije, berou drogy a nachází
se i injekční stříkačky, nezajímá
na zavolání ani městskou policii.
Strážníci se neobtěžují přijít
zkontrolovat mládež. Kde je
městská policie, co dělá pro nás
občany ve městě?

Když jsme podepisovali petici 
o zrušení hřiště, tak nám starosta
vzkázal, že máme být tolerantní.
A co naše hrající si děti, ty mohou
vše a tolerantnost z jejich strany
je kde? Dělají si legraci z městské
policie a vůbec nemají před ničím
respekt. Co z nich vyroste?«

● Odpovídá vedoucí odbo-
ru školství, kultury a sportu
Pavla Skokanová:

Město Bohumín buduje pro
zlepšení kvality trávení volné-
ho času dětí a mládeže sí� spor-
toviš�. Využívají je zejména

děti bydlící 
v nejbližším 
okolí hřiště.

Samozřejmě koncentrace dětí
vyvolá zvýšený hluk a ruch ve
dvorech bytových domů, kde
je hřiště umístěno. Takže vy-
vstává Nerudovská otázka
»Kam s nimi?« Zrušit hřiště?

Zrušením hřiště děti nepře-
stanou kouřit či brát drogy 
a používat sprostá slova. Kam
se stáhnou? Do sklepů obyt-
ných domů, před vchody a do
parčíků? A pak můžeme psát
další stížnosti, že město vyba-
vilo sídliště lavičkami a na
nich se shlukují děti a výrostci,
no a kouří a hovoří vulgárně...
Samozřejmě určitou roli do-
hledu sehrávají strážníci měst-

ské policie, ale vzhledem k roz-
sáhlé síti sportoviš� a dětských
koutků nemohou být stálými
hlídači našich dětí.

Nejsou všechny děti stejné.
Ty »nejvzornější« se celý den
hrbí u počítače, jsou potichu 
a nikoho neruší. Ale právě 
i pro tyto děti stavíme sporto-
viště ve snaze změnit jejich
styl trávení volného času.

Dle našich zkušeností stíž-
nosti a petice proti sportoviš-
tím píší občané, kterým již je-
jich ratolest odrostla a hřiště
pro ně není aktuální. Hřiště
obsypané dětmi a mládeží nás
utvrzuje v tom, že je nezbyt-
nou částí města. Vždy� děti
jsou naše budoucnost a jejich
chování je vizitkou nás všech.
Chválilo nás okolí, když jsme
byli dětmi a hlučně si hráli?

Velká pravda je v myšlence
Karla Čapka »Mladá generace
má pocit, že s ní přichází lepší
svět. Stará garda má pocit, že s ní
lepší svět odchází.«

Občané chtějí rušit sportoviště ve městě?
Na vaše kritické dopisy se vždy snažíme nalézt odpovědi 

u zodpovědných pracovníků městského úřadu. Na dopis, kte-
rý nám poslala čtenářka, reaguje vedoucí odboru školství,
kultury a sportu.

☺ l íbí − nelíbí �

Koncert dechovky
Kulturní agentura Radost

oživila tradici koncertů pod
širým nebem. 

Ve čtvrtek 7. června zahrál
na náměstí T. G. Masaryka
pěkně od podlahy Dechový or-
chestr Českých drah pod tak-
tovkou kapelníka Ladislava
Drahozala (na snímku Karla
Balcara). O týden později tu
koncertoval orchestr ŽDB ve-
dený kapelníkem Vladislavem
Oravčákem. (red)

Jsou to žáci se specifickými
potřebami, integrovaní do běž-
ných tříd a žáci ve třídách s al-
ternativním vzdělávacím pro-
gramem, který je méně nároč-
ný. Tak i tyto děti mohou zažít
pocit úspěšnosti a pohody. Ve
třídách s nižším počtem žáků,

specifickými vyučovacími me-
todami jsou neodmyslitelnými
pomocníky učitele pedagogičtí
asistenti. Pracují u individuál-
ně integrovaných žáků a ve
speciálních třídách, kde pomá-
hají dětem při získávání a pro-
hlubování znalostí sebeobslu-

hy, hygienických návyků a spo-

lečenského chování. Doprová-

zejí žáky při přesunech, jsou

nepostradatelní při akcích ve

škole a mimo školu. Vedou 

i zájmové kroužky. Snaží se vy-

bavit žáky znalostmi a správ-

nými společenskými norma-

mi, které je pomohou zařadit

do společnosti. Ne vždy je to

jednoduché. 

S cíli školy se často neztotož-
ňují ani rodiče. Převážně rom-
ští asistenti pedagoga zajiš�ují
s těmito rodinami kontakt a u-
snadňují jejich komunikaci se
školou. Jejich zásluhou se pro-
blémy se žáky řeší lépe a ús-
pěšněji. Naši školu si už bez
nich nedokážeme představit. 

Blanka PASTUCHOVÁ,
speciální pedagog

Pedagogičtí asistenti na pudlovské základní škole
Pudlovská škola je specifickou školou v rámci Bohumína.

V hezkém prostředí, v architektonicky zajímavé škole se učí 
i žáci, kteří potřebují odbornější péči.
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Štika obecná je v Evropě nej-
známější sladkovodní dravou
rybou. Optimálně jí vyhovují
rozlehlé mělké nádrže, střední
a dolní toky většiny řek a za-
rostlé tůně a ramena. Důležitý
je dostatek úkrytů a vodního
rostlinstva.

Význam přírodního výtěru
je zanedbatelný a převažuje 
umělé rozmnožování v líhních
s následnou distribucí váčko-
vého plůdku k dalšímu chovu.
Počet jiker je u štiky, tak jako 
u jiných druhů, závislý na veli-
kosti jikernačky a pohybuje se
u ryb běžné velikosti v rozmezí
10 000 - 100 000. Do sportov-
ních vod se pak vysazují starší
násady.

V prvních letech svého živo-
ta je štika naší nejrychleji ros-

Štika obecná (Esox lucius)
Redakce OKA obdržela zajímavé příspěvky do této rubriky

také od jiných milovníků přírody. Budeme je střídavě uveřej-
ňovat. 

Příroda kolem nás - 
ryby Bohumína (10)

toucí rybou. V dobrých pod-
mínkách může za půl roku po
vykulení z jikry měřit přes 40
cm (říjen - listopad). Ve volné
přírodě je ale běžnější délka
jen kolem 25 cm. 

Na rozdíl od některých ji-
ných dravců loví štika potravu
prudkým výpadem ze zálohy 
a ve většině případů ji nikam
nepronásleduje. 

Štika je ve vodách nezastu-
pitelnou rybou. Na mnoha re-
vírech je jediným původním
velkým predátorem, regulují-
cím stav drobnějších druhů
ryb. Je nejvíce vyhledávaným
rybím dravcem, sportovní ry-
báři si na ní obzvláš� cení její
schopnost ochotně útočit na
umělé nástrahy a po zaseknutí
na udici tvrdě bojovat. 

Štika se může lovit od 16.
června do 31. prosince, její zá-
konná nejmenší lovná míra či-
ní 50 cm. Nejjednodušším 
a velice častým způsobem lovu
je lov na živou či mrtvou rybku
(na plavanou i na položenou).
Vyznavači aktivního rybaření
používají přívlač (na umělou
nástrahu nebo mrtvou rybku),
málo používané je dosud muš-
kaření. 

Na bohumínských revírech
(štěrkovna Vrbice a obě Kali-
šova jezera, řeky Odra a Olše)
se ročně chytne cca 450 štik 
o průměrné váze 1,7 kg (cca 62
cm), největší exemplář v loň-
ském roce ulovil Jan Szturc -
102 cm / 9,5 kg. Na nedalekém
havířovském revíru ÚN Těr-
licko byla vloni ulovena štika
132 cm, 24,6 kg.

Kamil DROBEK

▲ Štika obecná dosahuje běžně velikosti 40 až 70 centimetrů a váhy
0,7 až 3 kilogramy. Rekordní úlovek měl přes 140 cm a více než 25 kg.

Foto: Kamil Drobek

Mimo již stávajících zaříze-
ní, které nabízejí klasickou vý-
uku, jako je Dům dětí a mláde-
že Bohumín, Gymnázium Fran-
tiška Živného, ale také napří-
klad soukromé učitelky jazyků
Martina Chýlková, Andrea Li-
povská nebo Martina Bielano-
vá, je šance zapsat se do jazy-
kových kurzů na nově zřízené

pobočce jazykové školy Lingu-
istic v budově Základní školy
na tř. Dr. E. Beneše. Zápis se
uskuteční 13. července v době
od 15.30 do 17 hodin. Zájemci
o studium se mohou zapsat do
různých typů kurzů, v nabídce
nechybí ani plejáda mnoha ja-
zyků počínaje angličtinou a a-
rabštinou konče. 

Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky před-
stavují samostatný typ školy,
které jako jediné, na rozdíl od
komerčních jazykových škol,
mají právo udílet státní jazy-
kové zkoušky. Jazyková škola
Liguistic, která připravuje o-
tevření zmíněných kurzů, po-
skytuje přípravu na všechny
typy státních jazykových zkou-
šek a rovněž na většinu mezi-
národních certifikátů. 

Přibývá možností výuky cizích jazyků 
Možnosti výuky cizích jazyků ve městě by mohla v příštím

školním roce rozšířit nová nabídka.
Od března tohoto roku udě-

luje také doložku, která zrov-
noprávňuje postavení státních
jazykových zkoušek s meziná-
rodními certifikáty, takže čes-
ké státní zkoušky platí již v ce-
lé EU. 

Bližší informace o studiu
jsou na www.linguistic.cz. Po-
drobnosti o ostatních možnos-
tech jazykového vzdělání najde-
te na www.mesto-bohumin.cz
=> služby. (red)

Rekordní výtěžek Sluníčkového dne
Rok 2007 byl pro nadační fond Rozum a Cit opravdu

úspěšný - díky veřejné sbírce Sluníčkový den se podařilo
vybrat rekordních 1 607 209 Kč. 

Sbírka se konala 26. dubna v sedmdesáti městech v celé re-
publice. Zapojilo se do ní přes 1 400 středoškolských studen-
tů, kteří prodávali keramická nebo magnetická sluníčka v uli-
cích. V Bohumíně patří velký dík především nadšeným stu-
dentům a studentkám střední školy, kteří dokázali vybrat
skvělých 22 191 korun. Chceme ale poděkovat všem, kteří se
sbírky zúčastnili, pomohli ji koordinovat nebo si zakoupili
sluníčko. Výtěžek podpoří činnost pěstounských rodin a po-
může opuštěným dětem z dětských domovů získat nejen nový
opravdový domov, ale především rodinu. Více se dozvíte na
www.rozumacit.cz. Michala SEDLÁČKOVÁ

V jednotlivcích se umístili
dva žáci na 1. místech - Rech-
berg - skok z místa a Perutka -
běh na 60 m a skok daleký.
Dále jsme obsadili čtyři 3. mís-
ta - Kocybalová - běh na 60 m,
Mudra - hod kriketovým míč-
kem a Bogumská - běh na 60
m a skok daleký. 

Největšího úspěchu dosáhla

naše vítězná štafeta. Vytvořila

letošní rekord Kinderiády ča-

sem 36,64 sekund Štafeta bě-

žela ve složení: Mudra, Kocy-

balová, Bogumská a Perutka.

Milena GLACOVÁ, 
ZŠ na ul. Čs. armády

Škola se probojovala až do finále 
Na stadionu Slezanu ve Frýdku-Místku se 22. května se 

konala atletická Kinderiáda škol. Ve velké konkurenci 25 škol 
z celého kraje obsadilo osmičlenné družstvo žáků 2. - 5. tříd Zá-
kladní školy na ul. Čs. armády skvělé 2. místo. Tím si zajistilo po-
stup do celostátního finále, které proběhlo 12. června v Praze. 
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● Jak vzpomínáte na Bohumín 
svého dětství?
Jsou to milé vzpomínky, 

i když velmi rozdílné. Na náš
park, kde jsme chodili na pro-
cházky z mateřské školky na
Smetanově ulici, mám hezké
vzpomínky dodnes. Pak jsme se
přestěhovali za železárenský
most. A tam jsem prochodila
celou konzervatoř. Pamatuji si
na fialový dým, dunění dvojkolí
a chlapy, kteří šli z šichty a do

šichty. V noci jsem jezdila po-
zdě domů z představení a měla
jsem docela strach.

● Máte zde ještě přátele?
Budete se divit, ale nejlepší

kamarádku mám stále tady. Cho-
dily jsme spolu do školy od páté
třídy. Vidíme se jednou, dvakrát
za rok. Je to Monika Urbančí-
ková a má kosmetický salón, a�
jí udělám trochu reklamu.

● Jaké jste byla dítě?
Hrozně ráda jsem se předvá-

děla a organizovala. Dědeček 

s babičkou dostali do rukou va-
řečky a pokličky a museli hrát 
a já jsem zpívala. Ráda jsem si
přikreslovala příběhy. Hodně
jsme jezdily s babičkou vlakem
a já jsem celou cestu vyprávěla
a všichni mě v tom podporova-
li, což ve mně vyvolávalo ještě
větší chu� se předvádět. Naši
mě dali do všech možných krouž-
ků, takže jsem tancovala a zpí-
vala. Později jsem se rozhodo-
vala mezi gymnáziem a konzer-

vatoří. Nakonec vyšla Ostrava
a tak jsem dělala konzervatoř.

● Jak se k budoucí herecké profesi
stavěli rodiče?
Nebránili mi v ničem, nao-

pak, ve všem, co jsem chtěla dě-
lat, mě podporovali. Jen když
došlo na rozhodnutí stát se he-
rečkou, měli trochu obavy, jestli
mě tohle povolání uživí. Dnes
je docela chápu, protože tahle
práce není z nejjednodušších. Je
nestandardní, stojí mnoho úsi-
lí, ale je hezká. Obavy rodičů se
nenaplnily a to je uspokojilo.

Rozhovor s Terezou Bebarovou, herečkou divadla Na Fidlovačce

▲ Tereza Bebarová při návštěvě Bohumína. Foto: František Krejzek

▲ Tereza v inscenaci Jacobowski a plukovník s Tomášem Töpfrem na
scéně pražského divadla Na Fidlovačce. Foto: Vladana Vondráčková

Nejlepší kamarádku mám stále v Bohumíně

Asi nejznámější se stala Tereza Bebarová po uvedení seriálu
Ulice do vysílání televize Nova. Ihned následovalo ocenění za
objev roku. Sympatická herečka je však také, a to zejména,
členkou divadla Na Fidlovačce, kde hraje od roku 1998. Ale
pro nás je to v prvé řadě rodačka z Bohumína. Chodila zde do
základní školy a v Ostravě absolvovala hudebně-dramatickou
třídu na konzervatoři. I její herecké začátky mají kořeny v ne-
daleké Ostravě. 

● Kde začala vaše herecká kariéra?
V ostravské Komorní scéně

Aréna. Začínali jsme tam čtyři
a po roce jsem dostala nabídku
od Moravskoslezského divadla.
Měla jsem pocit, že nemohu
zradit začínající divadlo a odejít
do kamenného. Ale všichni ko-
lem mě ujiš�ovali, že taková na-
bídka se neodmítá. Odchod jsem
obrečela a dodneška jsem Aréně
vděčná za moc hezké začátky.

● Skočme nyní do reálu. Jak se
vám pracuje v seriálu Ulice?
Je to velmi těžká práce. V na-

táčecí den nastoupíte ráno v šest
a jedete až do večera, třináct,
čtrnáct obrazů. A večer ještě
rychle do divadla na představe-
ní. Role Ukrajinky se mi jeví ja-
ko dobrý fór pro českou hereč-
ku. Příběh těch dvou ukrajin-
ských sourozenců je živý, nepa-
tetický a odkrývá skutečné po-
měry mnoha podobných osudů.
Prožívá ho i můj ruský herecký
partner. Mnoho lidí, mezi nimi 
i Ukrajinci nebo Rusi, si myslí,
že jsem opravdu Ruska. Za tuto
roli jsem dostala ocenění Objev
roku od herecké asociace.

● Je to tedy dřina, nebo si to užíváte?
Snažím se k této práci přistu-

povat s maximální lehkostí 
a přirozeností, ale jsou dny, kdy
to takzvaně začne haprovat a vy
musíte například scénu, ve kte-

ré pláčete, opakovat mnoho-
krát stále dokola. A pak už není
z čeho brát. Začátky byly hodně
těžké, te� už se pracuje pod-
statně snadněji.

● Děláte divadlo, televizi, natáčíte
v rozhlase, dabujete ve filmech.
Ve všem jste dosáhla úspěchu.
Jakou životní roli byste ráda hrála?
Dospívám k názoru, že chci

zkoušet stále něco jiného. Ne-
vím, jestli není škoda zůstat 
u jednoho. Práce může být taky
o něčem jiném než o hraní.
Třeba to není vše, co mám v ži-
votě dělat, možná zkusím i ně-
co úplně jiného. Ale to vše si
zatím ponechávám pro své
vlastní niterní úvahy.

● Ve kterých inscenacích souběžně
hrajete?
Obchodník s deštěm, Šumař

na střeše, Hledá se muž, značka
bohatý, Poprask na laguně,
Malované na skle, Jakobowski
a plukovník, Muž s La Manchy,
Blboun, Mistrovská akce, Fun-
ny girl, Kouzlo domova.

● Jak se učíte texty a jak dokážete
tolik různých rolí nepomíchat
dohromady?
Na to si zvyknete, stačí občas

oprášit text a lehce trénovat
mozek.

(Dokončení příště)
Připravil František KREJZEK
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▲ Místo vstupu se nezměnilo, pouze barvy dostaly jiný tón. Živé a veselé.

▲ Vstupní foyer dostalo nový kabát, u pokladny si můžete zakoupit také malé očerstvení.

▲ Obří klimatizace udržuje příjemnou teplotu
v sále i při vyprodaném hledišti. 

▲ V hledišti najdete pohodlná křesla pro 350
diváků a místa pro vozíčkáře v pravé části sálu. 

▲ Nový balkon je orientovaný na náměstí.
Foto na stránce: František Krejzek 

▲ Schodiště na opačné straně je
vybaveno zvedací plošinkou pro
bezbariérový přístup. Návštěvníci
si ji ihned vyzkoušeli.

Naše sedmdesátileté kino omládlo

Lidé byli hlavně zvědaví na
nová sedadla, nové šatny pro ú-
činkující nebo strojovnu klima-
tizace. Mladí zjistili, že v hlediš-
ti je osm dvousedadel, které u-
prostřed nemají opěradlo a do-
volují mnohem těsnější kon-
takt s partnerem v přítmí sálu.
Ale lístky na ně budou jistě ku-
povat i starší manželské páry.

Mnohým se líbil pohled z bal-
konu nové přístavby, který je 
orientován směrem na náměs-
tí. V budoucnu nabídne prostor
pro různá vystoupení trubačů
či prezentaci významných hostů. 

Téhož dne zahájilo kino svůj
provoz galavečerem, na kterém

byla vylosována také výherkyně
ankety o nový název Kulturní
agentury Radost. Stala se jí Ad-
riana Köhlerová. Získává vol-
nou vstupenku na všechna fil-
mová představení do konce ro-
ku stejně jako Zdeňka Sikoro-
vá, která nový název K3 na-
vrhla. »Volňásky« jim oběma
zašle agentura poštou. 

Omládlé sedmdesátileté kino
opět začalo psát další kapitolu
svých dějin. Hned v následují-
cích dnech v novém sále proběh-
la akademie domu dětí a mlá-
deže, vystupovala Zuzana Bu-
bílková, vyhlašovala se zde 
osobnost roku nebo předávala

Den otevřených dveří přilákal do nově zrekonstruované-
ho kina na náměstí T. G. Masaryka téměř tisíc zvědavců.
Hned v první hodině procházelo budovou několik skupin
současně. 

ocenění Bohumínský Amos
našim učitelům. Naše fotore-
portáž na této stránce je ze dne
otevření kina 14. června 2007.

František KREJZEK
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výsledky

Ladislav Svoboda mistrem republiky

▲ Nový mistr České republiky v devítiboji Ladislav Svoboda není jen
vynikajícím sportovcem Na fotografii ho objektiv zastihl při vyhlašování
nejlepších žáků bohumínských škol. Foto: František Krejzek

Na Mistrovství Moravy 
a Slezska v Uherském Hra-
dišti v atletice získali zlaté
medaile Ladislav Svoboda ve
skoku do dálky, Tomáš Frie-
del v běhu na 100 m překá-
žek, Lukáš Halaj v běhu na
800 m a štafeta na 3x300 m 
v kvalitním čase 2:02,86 mi-
nut složená z vyjmenova-
ných borců. 

Stříbrnou medaili na Mist-
rovství Moravy a Slezska vy-
bojoval Tomáš Friedel v běhu
na 200 m překážek a bronzové
Ladislav Svoboda ve skoku vy-
sokém a Lukáš Halaj v běhu
na 300 m. 

Po dvou kolech v soutěži
družstev vedou své skupiny 
v oblastním přeboru naši star-
ší žáci s velkým náskokem
před TJ TŽ Třinec a Startem
Havířov a také mladší žákyně
před stejnými týmy. V těchto
dvou kolech nejvíce pro tým
bodovali Ladislav Svoboda,
Tomáš Friedel, Michal Stuch-
lík (ročník 1993, ten se neu-
stále všestranně zlepšuje), Lu-
káš Halaj a Patrik Pompa. 
U mladších děvčat pak Barbo-
ra Dobrovolná, Lucie Černo-
chová, Michaela Morcinková,
Lucie Halajová (ročník 1995,

zlepšuje se v každém závodě) 
a Michaela Stöckerová. 

Starší žákyně a mladší žáci
závodí se střídavými úspěchy 
a jsou zatím ve svých skupi-
nách na 5. místech. Zde nejví-
ce bodů pro tým získala Radka
Burdová a Radek Suchánek.
Podle výsledkových listin v těch-
to 4 oblastních soutěžích bo-
dovalo celkem 66 našich zá-
vodníků!

Dosavadním vrcholem pak
bylo Mistrovství ČR ve více-
bojích v Olomouci, na němž se
stal Ladislav Svoboda po vyni-
kajícím výkonu mistrem ČR 
v náročném devítiboji ziskem
4870 bodů (vytvořil si osobní
rekord). Ve dvou dnech absol-
voval 100 m překážek, skok 
o tyči, hod diskem, hod oště-
pem, běh na 60 m, skok do
výšky, vrh koulí, skok do dálky
a běh na 1000 metrů.

Všichni jmenovaní atleti
jsou žáky tříd s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy Základ-
ní školy na ul. Čs. armády. Je-
jich trenéry jsou Karel Hasník,
Hana Legerská, Jana Kocsiso-
vá a pomocnými trenéry Albín
Skalík, Jan Macura a Zdeňka
Ormaniecová.

Zdeněk VESELÝ, 
oddíl atletiky TJ Bohumín

Letos bylo oceněno všech 51
závodníků drobnými cenami.
Vítězové na prvních třech
místech v šesti kategoriích dí-
vek a chlapců získali medaile 
a ceny sportovního charakte-
ru. Předškoláci a žáci prvních
až třetích tříd absolvovali tra�
pouze po hřišti. Starší již závo-
dili celým areálem Gliňoče. 
O drobná poranění se vzorně
postarali dobrovolní zdravot-
níci Červeného kříže. Zajíma-
vostí závodu byla kategorie
čtvrtých a pátých tříd, kde zví-
tězila Nikola Liberdová. Pora-
zila i chlapce se značným ná-

skokem. Akci podpořili Cyklo-
sport Pastušek, Modexsport,
odbor dopravy městského úřadu,
Dům dětí a mládeže Bohumín
a mateřské centrum Slůně. Na
akci se podílely učitelky Suchán-
ková, Valuštíková a Reliová.

Dalším úspěchem cyklistic-
kého kroužku byla účast na
TTN v Ostravě-Porubě, kde
Nikola Liberdová získala ve
své kategorii stříbrnou medaili
a probojovala se na mistrov-
ství republiky do Prahy.

Vítězové kategorií:
● chlapci: předškoláci Lukáš

Kubla, 1. - 3. třída Václav Su-

Horská kola jezdila Gliňočem

chánek, 4. - 5. třída David Ja-
worzyn, 6. - 7. třída Tomáš
Pálka, 8. - 9. třída Jan Pastu-
šek;

● děvčata: 1. - 3. třída Vla-
děna Liberdová, 4. - 5. třída
Nikola Liberdová, 6. -7. třída
Nela Šafratová/Nikola Liber-
dová, 8. - 9. třída Markéta 
Liberdová.

Jarmila LIBERDOVÁ

Městské kolo závodů horských kol pořádané 20. května
cyklistickým kroužkem domu dětí a mládeže se v Gliňoči jelo
již počtvrté. Mezi dětmi je tento závod oblíbený a stále na-
růstá počet závodníků. 

Ilustrační foto

● Mistrovství ČR 
v silovém trojboji
Hned tři své závodníky vy-

slala Viktorie Starý Bohu-
mín na 15. mistrovství České
republiky v silovém trojboji
masters, konané koncem květ-
na v Kuřimi u Brna. 

Aleš Spiewok v kategorii
masters nad 40 let skončil
čtvrtý s výkonem 515 kilogra-
mů. S rovnými pěti sty kilo-
gramy obasdil také čtvrté mís-
to v kategorii nad 50 let Jan
Kaczmarczyk. Jedinou, bron-
zovou medaili vybojoval pro
Bohumín Roman Urbanek, je-
hož výkon činil rovných 615
kilogramů. Nominoval se tak
na červencové mistrovství Ev-
ropy a říjnové mistrovství svě-
ta. (luk)
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Turnaj proběhl zcela ve
sportovním duchu. Nejen dě-
ti, ale i rodiče a prarodiče, kte-
ří se na své ratolesti přišli po-

Město Bohumín má dlou-
holeté družební styky mj. 
s polským pohraničním měs-
tem Prudnik (nedaleko Oso-
blahy nebo Zlatých Hor). Ve
dnech 1. až 3. června toto
město uspořádalo jubilejní
10. výstavu lidových tvůrců
a uměleckého řemesla čes-
ko-polského pohraničí, a to
s mezinárodní účastí. 

Akce se zúčastnilo vedení
Střední školy v Bohumíně 
a čtyři studenti oboru kuchař
- Milan Kello, Roman Gavlov-
ský, Michal Horný a Michal
Gašperák. Na ploše sportovní
haly v Prudniku ve dvou vý-
stavních stáncích (z celkových
300) jsme propagovali naše měs-
to, jeho přednosti a speciality
naší regionální kuchyně. Ná-
vštěvníci výstavy se hojně za-
stavovali, obdivovali a ochut-
návali výrobky našich studentů

a také projevovali velký zájem
o bližší informace o Bohumínu.

Naši studenti - kuchaři se 
v rámci výstavy zúčastnili me-
zinárodní gastronomické sou-
těže, kde kromě nás představi-
li své regionální speciality zá-
stupci z Itálie, Ukrajiny, Ně-
mecka, ale také z českého Kr-
nova a samozřejmě zástupci
pořádajícího města a další pol-
ští účastníci. 

Jsme velice spokojeni s vý-
sledky účasti v prezentaci 
i v soutěži, jelikož naše delega-
ce sklízela obdiv a uznání.

V kategorii »výrobky regio-
nální kuchyně« se naše škola
podle výsledného protokolu
soutěžní komise umístila na
druhém místě za italským San
Giustinem, 3. místo obsadil
Northeim - Německo a 4. mís-
to Sdružení Romů v Polsku.

Jana MICHALSKÁ, 
Střední škola Bohumín

Úspěch studentů na výstavě v Polsku

dívat, nadšeně fandili. Dík
patří také panu Hájkovi, který
se ujal role rozhodčího, ale ta-
ké hřiště pro děti připravil. 

A výsledek? Ten byl násle-
dující:

1. místo obsadila školní dru-
žina, ulice Čs. armády; 2. mís-
to školní družina, Masarykova
základní škola; 3. místo školní
družina, ulice Bezručova; 4.
místo školní družina, tř. Dr. 
E. Beneše.

Turnaj v malé kopané bohumínských školních družin
Na hřišti školy na Bezručově ulici se 16. května uskutečnil

další ročník fotbalového turnaje školních družin. Letošního
ročníku se zúčastnily družiny škol na tř. Dr. E. Beneše, na uli-
ci Čs. armády, Masarykovy základní školy a domácí školy.

Všichni hráči si zaslouží po-
chvalu, protože o vítězi nako-
nec rozhodovaly penalty a po-
čet gólů. Družstva byla oceně-
na diplomem a věcnou odmě-
nou. Jednotliví hráči obdrželi
drobnou odměnu. Všichni se
již těší na další ročník.

Ludmila FOŘTEROVÁ

Soutěž o vstupenky na festival Hrabala

Na návštěvníky festivalu

čeká od 9. do 12. července fil-

mová projekce hrabalovských

snímků Perličky na dně, Ost-

ře sledované vlaky, Skřivánci

na niti a Obsluhoval jsem

anglického krále, ale také do-

provodný program v podobě

přednášky o filmových adap-

tacích Bohumila Hrabala či

veřejného čtení z Hrabalova

díla. Kdo správně zodpoví

následující soutěžní otázky,

může vyhrát dvě volné vstu-

penky na festival. Losovat se

budou tři výherci.
Odpovědi na otázky zasílejte

do 3. července na adresu K3
Bohumín, Studentská 781,
Bohumín, anebo e-mailem
na radost@karbohumin.cz.

Nezapomeňte doplnit jméno,
příjmení i telefonní číslo. 
O výhře budou úspěšní sou-
těžící vyrozuměni před zahá-
jením festivalu telefonem.

1. Jaké bylo křestní jmé-
no spisovatele Hrabala?

a) Božídar
b) Bohumil
c) Bohumín
2. Kolik celovečerních fil-

mů bylo natočeno podle
předlohy knih Hrabala?

a) 9
b) 12
c) 7

3. Který z následujících
režisérů/ek se nepodílel na
vzniku povídkového filmu
»Perličky na dně«?

a) Evald Schorm

b) Miloš Forman

c) Věra Chytilová

4. Ve kterém z filmů se
několikrát mihl samotný
spisovatel Hrabal?

a) Postřižiny

b) Obsluhoval jsem 

anglického krále

c) Perličky na dně

(kab)

Filmový festival s doprovodným programem nazvaný 
Filmová pábení Bohumila Hrabala připravuje na červenec
K.A.R. Bohumín (od 1. července pojmenovaný jako K3 Bo-
humín, příspěvková organizace). 
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Odejděte, škody už jste nadělali dost!

Město se ke sportu nestaví
zády, ba naopak. Přesněji řeče-
no, povyšuje sport masový 
a hlavně aktivní pohyb dětí
nad vše ostatní. Přípěvky, kaž-
doročně směřující do oddílů 
a klubů, nejsou malé, přesto
ani zdaleka nepokrývají kom-
plexní činnost subjektů, často
ani zcela nefinancují mládež.
A ani to není cílem. Město je
partner, ne živitel, a tak by to
mělo i nadále zůstat.

Bohužel přítomnost poten-
cionálně významných strate-
gických partnerů na území
města ještě neznamená, že by
v Bohumíně vznikl ekonomic-
ky silný klub, který by díky
svým sportovním výsledkům
plnil pravidelně stránky no-
vin, nebo snad dokonce lákal 

Je sport podporován v Bohumíně dost nebo málo? Tahle 
otázka je přetřásána velice často. Zástupci většiny sportovních
subjektů a klubů by si asi dokázali představit ještě výraznější
podporu ze strany radnice, odpůrci by však zase přesně opač-
ným způsobem příliv financí do sportu přiškrtili. Jak lze tedy
na úvodní otázku odpovědět?

Chybí městu sportovní výkladní skříň?

k přenosům televizi. Že to ne-
ní důležité? 

Ruku na srdce, řada lidí v re-
publice právě podle zájmu mé-
dií soudí, jak se města ke spor-
tu chovají.
Basketbal pro-
slavil Nový Ji-
čín, házená zase Zubří i Karvi-
nou, díky futsalu se ví i o spor-
tování v Jistebníku, volej-
balistky dělaly reklamu Fren-
štátu. 

Se sportem přicházím neu-
stále do styku také díky své
profesi. Velice často a i dost
obtížně mimo území města vy-
vracím názory, že v Bohumíně
radnice zřejmě na sportovce
moc nemyslí, když se o žád-
ném jednotlivci nebo klubu 
z našeho města obecně neví.

Vím, že mi te� mohou spí-
lat zástupci vzpírání nebo ku-
lečníku, kteří patří k absolutní
špičce a můžeme před jejich 
uměním jen smeknout. Ale 
i oni si musejí přiznat, že se
nejedná o odvětví, která jsou
schopna mediálně prodat své
partnery, nebo by snad lákala
do ochozů houfy fandů. Sou-
těže v kulečníku se hrají v ko-
morním prostředí, vzpěračská

liga mužů čítá
tři kola...

Od roku
1995, kdy se ze druhé celostát-
ní ligy odhlásil místní fotbalo-
vý klub, se toho už o bohu-
mínském sportu za hranicemi
města zas až tolik neví. Je to
asi škoda, protože sportoviště
se stále zvelebují, což lze jasně
dokázat. V následujícím výčtu
pak zcela úmyslně opomíjím 
aquacentrum, nebo� spíše než
o sportoviště jde o volnočaso-
vý areál.

Atleti však mohou využívat
ovál u ZŠ na ulici Čs. armády,

zimní stadion se dočkal pří-

stavby šaten, v plánu je i vy-

lepšování fotbalového areálu

za parkem a konkrétní kontu-

ry doznává i stavba sportovní

haly, jejíž absence zase omezu-

je v kvalitnější přípravě vyzna-

vače sálových sportů.

Který ze sportovních sub-

jektů pochopil, že doba padání

financí do klína z nebe už

skončila, ten i díky městu ne-

strádá. A pokud se povede do-

budovat zmíněné areály, pak

třeba přijde na řadu i debata 

o tom, zda některý sport bude

»výkladní skříní« města. Roz-

hodování by bylo určitě složité

a pro někoho bolestné, přesto

by si jednou v budoucnu měs-

to svůj sportující reklamní štít

určitě zasloužilo. Zatím však

čas nedozrál.

Igor BRUZL,
předseda komise sportu 

a člen rady města
zvolený za ČSSD

pol i t ika

(Dokončení z minulého čísla)
Po skončení demonstrace se

vydal tisícihlavý průvod na
Pražský hrad s transparenty 
a hesly:

Válku válce;
Stop USA v ob-
kličování Ruska a přípravě na
poslední bitvu; S USA na věč-
né časy; Odejděte, škody jste
už nadělali dost; Radar na
hrad; Když nám pořád lžete, 
z politiky odejděte; Hanba
Havlovi; Špína, hnus, kapita-
lismus; Džordži Buši, máš čer-
nou duši; Neškodí nám jarní
vánek, ale Mirek Topolánek,
na radar chce ódy pěti, odne-
sou to naše děti; Když na hra-
dě máme Vendu, chceme roz-
hodnout v referendu.

Jako tisíce lidí, kteří přijeli do Prahy ze všech koutů republi-
ky v sobotu 26. května, i já jsem se zúčastnil na sluncem roz-
páleném Václavském náměstí demonstrace odpůrců proti zá-
kladnám USA na území České republiky.

Po příchodu na Pražský hrad
vzkazuje mluvčí iniciativy »NE
základnám« Jan Tamáš u Ma-
sarykovy sochy Václavu Klau-

sovi jménem
tisíců lidí, aby
se zřetelně po-

stavil za touhu občanů této ze-
mě, která se ocitá na osudové
hraně, jako již víckrát ve svých
dějinách. Právě nyní se ukáže,
zda Klaus je či není opravdu
formátem velkého státníka.
»Ten okamžik pro vás nyní nad-
chází. Bu�te velkým prezidentem
a postavte se proti základně. Bu-
dete v tom mít naši podporu.«

Chlap jako hora zařval: »Vaš-
ku, nebu� srab!« a držel v ruce
na kusu papíru nápis »Lepší je
zemřít přirozenou smrtí.«

Jiří STRNAD 

pol i t ika

Byl jsem v Praze na demonstraci

Příspěvky politických stran nejsou redigovány

Pozvánka na DEMONSTRACI
PROTI VLÁDNÍMU NÁVRHU REFORMY 
(»ŠKRTFORMY«) VEŘEJNÝCH FINANCÍ

23. června 2007 ve 13 hodin 
v Praze na Václavském náměstí.

■ Demonstraci svolalo celostátní shromáždění zástupců 
odborových organizací 19. května 2007.

■ Reforma je nové přerozdělení majetku ve prospěch 
majetnějších vrstev.

■ Reformu zaplatí naprostá většina z nás zdražením 
potravin, základních potřeb, snížením sociálních dávek 
a poplatky u lékaře.

■ Reforma postihne především zaměstnance s nízkými 
a průměrnými výdělky, zaměstnance veřejné správy 
a služeb, učitele, rodiny s dětmi a důchodce.

■ Reforma je pláštíkem pro to, co má být utajeno, 
v sázce jsou nevratné kroky - privatizace veřejných služeb,
zdravotnictví, školství, veřejné dopravy, pošty, energie.

■ Odbory jsou zastáncem takové reformy, na které se 
budou spravedlivě podílet všichni podle svých příjmových
a majetkových podmínek.

PŘIJĎTE VEŘEJNĚ VYJÁDŘIT, 
ŽE NESPRAVEDLIVOU REFORMU NECHCETE!
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Vzpomínky - úmrtí

Tu bolest nezahojí žádný čas,
vrací se stále, zas a zas. 

I ten od hřbitova tichý hlas,
jakoby někdo volal nás.

Dne 20.6.2007 

jsme vzpomněli 

4. smutné výročí, 

kdy nás opustil náš

nejdražší a milovaný

manžel a tatínek 

pan Antonín SPRATEK. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka

Anička a dcery Monika a Kateřina.

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

nikdy nezapomene.

Dne 28.6.2007 

uplyne 1 rok 

od chvíle, kdy nás 

opustila 

paní Jarmila JURENOVÁ
z Nového Bohumína. 

Stále vzpomínají manžel, 

dcera s manželem, vnuk Radim s rodinou.

Smutný je domov, 
prázdno je v něm, chybíš

mi, chybíš nám všem. 

�
Dne 22. června 

vzpomeneme 

nedožitých 70 let 

pana Karla KVAKA 
ze Záblatí. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka 

a dcery Marcela, Kamila a Pavla 

s rodinami.

11. června 2007

tomu bylo již 7 let, 

kdy nás opustila 

JUDr. Eva

KARETOVÁ.

�
S úctou 

a láskou 

vzpomínají 

maminka Jiřina

Karetová, 

bratr Petr Kareta s rodinou 

a strýc Jaroslav Pekárek s rodinou.

Odešel jsi tiše tmou, 
odešel jsi s bolestí svou.
Odešel jsi tam, kde Ti

hvězdy v noci rozkvetou.
V našich srdcích 

žiješ dál se vzpomínkou
bolestnou.

Dne 1.7.2007 

vzpomeneme 2. výročí úmrtí 

pana Zdeňka TOPIČE. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jiřina 

a dcery Monika a Petra s rodinami.

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

nikdy nezapomene.

�
Dne 1. července 2007

by se dožila 55 let 

paní Jarmila DOLEŽALOVÁ. 

Stále vzpomíná manžel Pavel, 

syn Rostislav s rodinou, 

rodina Doležalova a Návratova.

Smutný je domov,
prázdno je v něm, 

chybíš mi, 
chybíš nám všem.

�
Dne 28.6.2007 

by se dožil 60 let 

pan Miroslav PŘIBYL. 

S bolestí a láskou vzpomínají 

manželka Jana, dcera Marcela 

a vnoučata Honza a Andrea. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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

nikdy nezapomene.

Dne 30.6.2007 

vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 

manžela, tatínka, zetě

pana Aleše DRLÍKA.

Vzpomínají manželka Věra, 

dcery Lucie s rodinou, Hanka 

a tchýně.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě stále 

budeme mít..

Dne 26. června 

vzpomeneme 5. výročí

úmrtí mého manžela

pana Vladislava VODECKÉHO. 

S láskou a úctou vzpomíná 

manželka Jaroslava.

Čas umí vše zahojit,
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy. 

�
Dne 20. června 

by se dožil 55 let 

pan Václav PAVLICA 

a zároveň v tomto roce vzpomeneme 

3. smutné výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají manželka, 

dcery, syn, rodiče, snacha a vnuk.

Vydal se na cestu, 
kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek

nám zanechal dokořán...
Dne 23. června uplyne

již 30 let od úmrtí 

pana Jana

KLICHA 
z Rychvaldu. 

Zároveň vzpomeneme 15.12.2007

jeho nedožitých 75 let. 

Manželka Regina, dcera Eva, 

synové Miroslav a Jenda s rodinami.

Uzávěrka inzerce do společenské kro-
niky pro OKO č. 13, které vyjde ve stře-
du 4. července je 27. června. 

Číslo 14 pak vyjde až za měsíc - 2. srpna,
stejně jako OKO č. 15, které najdete na
prodejních pultech 30. srpna. Po prázdni-
nách budou městské noviny opět vycházet
co čtrnáct dní. 
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Provoz v červenci a srpnu:
Po − Pá: 10.00 − 18.00 hodin So − Ne: zavřeno

Blahopřání - jubilea

�

Dne 28. června oslaví své životní jubileum

80 let 

paní Olga KUZNÍKOVÁ
z Bohumína. 

Krásný je život, krásný je svět, 
vždy� je Ti teprve 80 let. Bu� stále š�astná, 
jako jsi nyní, a� se Ti úsměv na tváři třpytí.

Všechno nejlepší k narozeninám Ti ze srdce přeje 

dcera Helena a Alois, vnuk Tomáš a vnučka Jana s rodinami,

pravnoučata Jakub a Vašíček.

Bospor spol. s r. o., Koperníkova 1174, Bohumín 
vypisuje výběrové řízení na místo 

VEDOUCÍHO STŘEDISKA AQUACENTRA 
A PENZIONU VE VĚŽI.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo doruč-
te do 16. července na adresu: Bospor, spol. s r. o., Koperní-
kova 1174, 735 81 Bohumín (správní budova společnosti 
v areálu Hobby parku). 

Bližší informace podá Jana Dziadziová, personální úsek,
tel.: 596 016 532, dziadziova.jana@bospor.info. 

Další podrobnosti najdete na www.mesto-bohumín.cz =>
Radnice => Služby občanům => Nabídka práce.

Na bohumínské radnici si řekly své ANO tyto páry:

Emil Tokár a Irena Ferencová, oba z Bohumína;
Rostislav Antonín a Kateřina Matusiaková, oba z Bohumína;
David Babisz a Eva Žyrková, oba z Bohumína;
Rostislav Držiak a Šárka Sučiková, oba z Bohumína;
Petr Hotový, Dolní Rychnov a Zuzana Kuchařová, Bohumín;
Lubomír Bonček a Andrea Giňová, oba z Bohumína;
Petr Jasáň a Petr Střádalová, oba z Bohumína;
Michal Hovorka a Lenka Hamrozyová, oba z Chebu;
Tomáš Marcol, Bohumín a Renáta Santariusová, Orlová. (lys)

Na společnou životem 

Do pamětní knihy Města Bohumína byli v květnu a červnu
zapsáni malí Bohumíňáčci:

Lucie Schneiderová
Natálie Ludviková
Jakub a Matěj Bašandovi
Martina Holaňová
Lukáš Pecháček
Václav Dumbrovský
Andrea Czerná
Vojtěch Ryba
Alexandr Šoch
Radek Bihary
Ondřej Barteček
Libor Mádr
Emanuel Bost
Eliška Pohlová
Lukáš Teichmann
Nikola Navrátilová
Magdalena Sęková
Natálie Zámečníková
Marek Pajtáš

Lucie Čechová
Tereza Adámková
Aneta a Nikola Čiklovy 
Vojtěch Cichý 
Sára Kolková
Vendula Oračková
Anna Sivková
Jakub Salamon 
Monika Drahoslava Pompová 
Nikol Masláková
Anja Weissmann 
Robin Kožusznik
Filip Majkus
Helena Horváthová
Jan Urbančík
Karolína Klaputová
Adam Gábor
Amálie Pastrnková
Dominik Začal (uch)

Inzerce ve společenské kronice:
Rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč s fotem 250,- Kč

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

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

Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce v OKU

● Prázdninová akce
pro děti
Oddíl volejbalu TJ Sokol

Bohumín připravil ve dnech
16. - 18. července na kurtech
Na Kuželně prázdninový pro-
jekt pro děti »Kamarád volej-
bal«. Jde o volejbalový kurz ur-
čený pro děti od 9 do 14 let.
Tréninky budou probíhat vždy
od 9 do 14 hodin. Uzávěrka při-
hlášek je 30. června. Bližší in-
formace na www.bezdebat.cz/
sokol v sekci Akce. (kuch)

● Hradišťan zahraje 
v kostele
PREMIUS - spolek pro víru

a kulturu města Bohumína ve
spolupráci s hlavními partnery
Rychvaldskou pekárnou s. r. o.
a městem Bohumín uvádí kon-
cert cimbálové muziky Hradiš-
�an s uměleckým vedoucím Ji-
řím Pavlicou. Uskuteční se 
v sobotu 30. června od 19 ho-
din v římskokatolickém farním
kostele v Novém Bohumíně,
vstupné 90 korun. Předprodej
vstupenek v informačním cen-
tru MěÚ v Bohumíně. (sto)

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

● 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 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.

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

● Pronajmu nový domek
v Záblatí, 1+3, možno vidět,
ihned, ✆731 035 209. Doho-
da na místě.

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

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

✆✆ 596 544 588, 606 205 469

Čerpací stanice
LUTOGAS, 

Bohumín-Skřečoň

NONSTOP

Natankujte u nás a máte

KAFE ZDARMA!AKCE!
AKCE!

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

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

● Prodám stavební poze-
mek 3200 m2 v Dolní Lutyni.
✆723 343 102.

● Pronajmu byt 2+1 v RD
s vl. vchodem, nájem doho-
dou, ✆596 013 477.

● Prodám přebalovací pult
zn. Brevi. Cena dohodou, 
✆776 344 801. 

● Prodám štěně stříbrného
pudlíka bez PP, cena 3 500
Kč a kotel ÚT 12 kW, cena 
4 500 Kč. ✆739 900 815.

● Prodám garáž v Bohumí-
ně Pudlově, cena dohodou. 
✆604 961 270.

● Nebankovní půjčky i bez
ručitele i pro ženy na MD. 
✆607 949 745.

● Prodám dr. 2+1 s balko-
nem v centru Bohumína, po
rekon. ✆777 979 158

● Realitní agentura PRIMA
přijme spolupracovníky, 
✆604 941 788.

● Výhodné půjčky na směn-
ku do 80 tisíc, peníze na účtě
do 4 dnů. Pro zaměstnance,
ženy na MD, volejte do 19 ho-
din ✆732 418 677.

KOUPÍM 
RODINNÝ DŮM

v Bohumíně
a okolí

Tel. kontakt 
776 246 236.

Informace o podmínkách 
inzerce tel.: 596 092 282.

Everdream
Nightwish Czech Tribute

POTŘEBUJETE
PŮJČIT PENÍZE?
Nabízíme hotovostní půjčky

od 6 000 Kč. Vhodné i pro 
osoby s nižším příjmem a pro
ženy na mateřské dovolené.

Tel.: 608 202 207

ŽDB GROUP a.s.

ŽDB GROUP a.s., Bezručova 300, 735 93 Bohumín, 
hledá 

LÉKAŘE PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ PÉČE (závodního lékaře) 

pro pracoviště v Bohumíně.

Nabízíme volné prostory ordinace v budově ředitelství firmy 
a možnost současného působení jako soukromý registrující
praktický lékař.

Odbor Personální záležitosti, tel.: 596 082 591, 
e-mail: mhavrankova@zdb.cz
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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



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 21. do 30. června Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, 
www.ddmbohumin.wz.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 26.6. v 16 hodin TANEČNÍ SOUTĚŽ »SHOW-
TIME«.
■ 2.7., 3.7., 4.7. vždy od 10 do 13 hodin SOUTĚ-
ŽE V POČÍTAČOVÝCH HRÁCH. � Vladimír Vyro-
bik.
■ 2.7., 3.7., 4.7. vždy od 10 do 13 hodin SOUTĚŽ
V BADMINTONU. � Ondřej Veselý.
■ 16. - 20.7. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
V DDM.
■ 27. - 31.8. DĚTSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
V DDM. Informace o prázdninovém příměstském 
táboře získáte na ☎596 013 131.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.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.

■ 29.6. od 15 hodin HURÁ NA PRÁZDNINY. Roz-
loučení se školním rokem ve Slůněti.
■ Od 1.7 do 14.7. je RC Slůně uzavřeno. Od
16.7. bude v provozu v po, út, čt, a pá od 8 do 12
hodin, ve středu od 14 do 18 hodin.
■ Herna Centra Bobeš je otevřena i během
prázdnin ve všední dny od 8.30 do 12 hodin, v po,
út a čt také od 15 do 18 hodin.

AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna Bohumín, 

www.knih-bohumin.cz, 
knihovna@knih-bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203

■ 25.6. v 8 hodin BORŮVKOVÉ LÉTO S TERE-
ZOU. Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou.
� Jana Leparová.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA

Občanské sdružení Maryška, 
Salón Maryška, nám. T. G. Masaryka, 
www.maryska.cz, info@maryska.cz, 

■ 26.6. v 15.30 hodin TVŮRČÍ ODPOLEDNE - SA-
VOVÁNÍ. Zahrada stacionáře Salome, ul. Nerudo-
va. Informace Táňa Kaizarová, 605 964 152.

■ 29.6. v 18 hodin HELENKA MÁ ŽIDLI. Křest
knihy Kdo má židli, bydlí. Hostem vokální skupina
Sluníčko. Salón Maryška.

KULTURNÍ AGENTURA RADOST

Studentská 781,
www.karbohumin.cz, 

radost@karbohumin.cz, 
telefon: 596 012 124.

■ 22.6. v 16 hodin AKADEMIE TANEČNÍHO OD-
DĚLENÍ ZUŠ. Sál kina K.A.R.
■ 25.6. v 16 hodin, 26.6. v 16.30 hodin BOHU-
MÍNSKÝ AMOS. Tradiční vyhodnocení nejlep-
ších učitelů. Na závěr vyhodnocení bude promít-
nut film »Obsluhoval jsem anglického krále«. Sál
kina K.A.R. Pořadatel město Bohumín, � Pavla
Skokanová, ☎ 731 130 665.
■ 28.6. od 15 hodin MY CHCEME DOVOLENOU.
Recesistická akce, náměstí T. G. Masaryka.

LETNÍ KINO
Amfiteátr parku Petra Bezruče 

www.karbohumin.cz, 
telefon: 596 012 124

■ 22.6. ve 21.15 hodin HORY MAJÍ OČI 2. Film
USA, s titulky, přístupné od 15 let, 70 Kč.
■ 23.6. ve 21.15 hodin KRVAVÁ SKLIZEŇ. Film
USA 2006, přístupné od 12 let, 65 Kč.
■ 29.6. ve 21.15 hodin 23. Film USA, s titulky, pří-
stupný od 12 let, 65 Kč.
■ 30.6. ve 21.15 hodin GHOST RIDER. Film USA,
přístupný, 75 Kč.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

■ 23.6. ve 20 hodin PRVNÍ LETNÍ TANEČNÍ ZÁ-
BAVA. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů společ-
ně s TJ Slovan Záblatí, areál u »Sokolovny« v Zá-
blatí, hraje hudební skupina »HEC« z Ostravy. 
■ 30.6. v 20 hodin ROCKOVÝ KONCERT. Vystou-
pení bohumínské kapely EVERDREAM Nightwish
Czech Tribute a AC/DC Revival Band z Příbrami.
Zakončení večera rockovou zábavou. Sokolovna
Záblatí, � Jiří Sýkora, ☎ 603 146 889.

■ 30.6. v 19 hodin KONCERT CIMBÁLOVÉ MU-
ZIKY HRADIŠŤAN. Koncert v římskokatolickém
farním kostele v Novém Bohumíně, vstupné 90
korun. Předprodej vstupenek v Informačním cent-
ru MěÚ v Bohumíně. 
■ 6.7. v 16 hodin, 7.7. v 11.30 hodin MUSIC ART.
13. ročník multikulturního festivalu pro mladé,
tentokrát v Bohumíně. Vystoupí kapely z Česka,
Slovenska, Polska, Ma�arska, Francie a USA.
Předprodej vstupenek v infocentru MěÚ, městské
knihovně, Bedrunka klubu a AnnaBellLee Cafe.
Místo konání: Letní kino, amfiteátr park Petra Bez-
ruče.�www.ska.energia.cz/musicart/, e-mail:
info@energia.cz, ☎ 732 821 577.

SPORT

■ 23.6. od 14 do 19 hodin ELEKTRO EXHIBICE
NA GROBLI. Nesoutěžní přehlídka leteckých mo-
delů. Letište Na grobli, Bohumín-Skřečoň, Nová
Ves. � Marek Sobaniec, ☎ 596 092 212.
■ 23.6. ve 14 hodin POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLA-
DÝCH HASIČŮ. Hasičská zbrojnice Kopytov.

■ 30.6. Frýdlant nad Ostravicí - Ivančena - Male-
novice. PĚŠÍ TURISTIKA PRO NÁROČNĚJŠÍ,
cca 20 km. � P. Chromík, ☎ 605 830 561.
■ 30.6. v 8.30 hodin 2. ročník SOUTĚŽE MLA-
DÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU. Soutěž
se uskuteční na hřišti TJ Slovan Záblatí (za hasič-
skou zbrojnicí) ve dvou kategoriích - mladší a star-
ší žáci. 

ZIMNÍ STADION NABÍZÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ 
v badmintonu, stolní tenisu, tenisu, nohejbalu.
Hala je v provozu denně od 7 do 21 hodin. Ceny:
■ badminton 1. hodina 100 Kč, každá další 60 Kč.

Sleva na badminton: pondělí - pátek 7-16 hod.
70 Kč/hodinu.

■ tenis, nohejbal 1. hodina 60 Kč, každá další ho-
dina 40 Kč;

■stolní tenis 1. hodina 50 Kč, každá další hodina
30 Kč.

■■ PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU 
PRO VEŘEJNOST 
BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN:

Pondělí až čtvrtek 7 - 22 hodin
Pátek 10 - 22 hodin
Sobota, neděle a svátek 8 - 22 hodin
V pracovní dny pondělí až pátek vstupné na ba-
zén plné 60 Kč, zlevněné 40 Kč platí na dobu tří
hodin. Žádné další slevy neplatí. 
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Nejlepší žáci 
Městský úřad spolu se ško-

lami vyhlásil 12. června v kon-
certním sále Základní umě-
lecké školy Bohumín nejlepší
absolventy základních škol,
gymnázia a Střední školy Bo-
humín. Ocenění 21 žákům
základních a 9 studentům
střední školy předával staros-
ta Petr Vícha a předseda ko-
mise pro občanské záležitosti
Vilém Bannert. Studenti ma-
turitních ročníků gymnázia
byli ocenění při závěrečné akci
maturantů 24. května. (red)

Sportování 
s Bosporem 

Plážový volejbal u bazénu,
badminton, nohejbal či tenis
v hale zimního stadionu ne-
bo plavání venku i pod stře-
chou, to je nabídka Bosporu
s. r. o. pro letní měsíce. Spor-
tování v hale je možno tele-
fonicky zamluvit. Návštěva
bazénu vás přijde na 60 ko-
run za hodinu pobytu, o ví-
kendech a svátcích je to 80
korun. Během letních prázdnin
je prodloužena otvírací doba
do 22 hodin. (red)

Výstava starých fotografií 
Výstava fotografií pořízených ze starých fotografických skle-

něných desek je k vidění v Salónu Maryška na náměstí T. G.
Masaryka do konce června. Z nalezených materiálů bohumín-
ského fotografa ji připravil Jiří Spáčil. Ten při vernisáži sezná-
mil hosty s pracnou renovací některých negativů, na jejichž
technickém stavu se podepsal zub času. (red)

Dětský koutek ve Skřečoni 
Nový dětský koutek s dřevěnými prolézačkami nechalo měs-

to vybudovat v parčíku naproti skřečoňské poště. Objektiv  za-
chytil na jedné z prolézaček š�astně povykující děti. Mezitím
však již občané nespokojeni s hlukem, který děti na hřišti děla-
jí, poslali na radnici stížnost. (red)
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