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Osobnosti roku 2006 ve sportu a kultuře

▲ Z duelu nominovaných sportovních družstev do 19 let vyšel vítězně 1. SC Bohumín ‘98, DDM. Foto: František Krejzek

Od slavnostního zahájení
(na snímku) se po celý týden
bojovalo o medaile v atletice,
míčových hrách a plavání. Ve
městě je již dostatek sporto-
viš�, která mohou nabídnout
kvalitní sportovní prostředí
pro všechny druhy sportu.
»Oranžové hřiště« hostilo ma-
lou kopanou a florbal, herna 
v budově městského úřadu
stolní tenisty, krytý plavecký
bazén všechny vodní disciplí-
ny. Na atletickém stadionu Zá-

Olympiáda škol prověřila zdatnost dětí

Sportovcem roku do 19 let
se stal Ondřej Blinka, člen
cyklistického klubu SK Šafra-
ta. V kategorii nad 19 let byl o-
ceněn Radek Blahut, cyklista

PSK Whirpool Hradec Králo-
vé. Nejlépe vyhodnoceným
družstvem sportovců do 19 let
je kolektiv florbalistů 1. SC
Bohumín 98. Ocenění pro

sportovní družstvo nad 19 let
převzali členové Billiard club
Bohumín. Do síně slávy spor-
tovního života byla uvedena
Blanka Freitagová, starostka
Sokola Záblatí. 

V kultuře byly vyhodnoceny
tři kategorie. Za kulturní po-
čin loňského roku byli oceněni

autoři publikace Od Bogunu 
k Bohumínu Zdeněk Veselý, Jan
František Teister a Jiří Spáčil.
Za rozšiřování škály kulturní-
ho vyžití ve městě získalo titul
občanské sdružení Maryška.
Osobností kulturního života
se stal Jan František Teister. 

(Dokončení na str. 8)
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kladní školy na ulici Čs. ar-
mády se odehrála většina at-
letických disciplín. Výsledky
s fotoreportáží naleznete na
straně 17.

Nepřízeň počasí v poslední
den olympiády znemožnila
zajímavé soutěže v atletice
starších žáků. Slavnostní za-
končení a vyhlášení výsledků
olympijského týdne proběhlo
v tělocvičně Základní školy
na ulici Čs. armády.

František KREJZEK

Sportovní týmy všech základních škol a gymnázia ve městě
soutěžily od 19. do 26. června ve sportovních kláních olympi-
ády, která každé dva roky prověřuje výkonnost našich dětí.

Foto: František Krejzek

V sále kina byly ve středu 20. června vyhlášeny osobnosti
sportu a kultury města za rok 2006. Prestižní ocenění získali
čtyři jednotlivci a čtyři kolektivy. 

Dnes s osmistránkovým speciálem »10 LET POTÉ« k 10. výročí povodní. Čtěte na str. 9 až 16.

v prodeji od 4.7.
cena 7 Kč číslo 13
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»Ocenění jsem absolutně neče-
kala, protože patří především uči-
telům, a proto si ho velmi vážím.
Beru to jako úspěch celého naše-
ho týmu. V Masarykově škole
pracuji už 22 let a zažila jsem ta-
dy dvě velké rekonstrukce. Na
naši kuchyni rádi vzpomínají 
i vysokoškoláci, kteří si naše obě-
dy po stravování v menzách ne-
mohou vynachválit,« uvedla
jedna z oceněných 57letá ve-
doucí jídelny Anna Ploticová 
z Masarykovy základní školy.

S návrhem ocenit nepeda-
gogické zaměstnance škol při-
šli letos podle místostarostky
Věry Palkové samotní kantoři.
»Jejich návrh nás sice trochu pře-
kvapil, ale trefili se do černého.
Škola by bez správného školníka,
uklízeček, kuchařek i ekonomek,
které dětem i učitelům zpříjemňu-
jí čas v lavicích, nebyla školou. 

O jménech oceněných rozhodli
ředitelé jednotlivých škol,« řekla
Věra Palková.

Mezi devíti ženami, které
stanuly na pódiu a vyslechly si
slova díků a chvály, byla Viera
Rodová, uklízečka z Masary-
kovy základní školy. Za vedení
zdejší školní jídelny si ocenění
zasloužila Anna Ploticová. 
V základní škole ve Skřečoni
se uznání dočkala ekonomka 
a účetní Alena Šumková, ve
škole na třídě Dr. E. Beneše to
byla naopak vedoucí školní jí-
delny Ludmila Prohlová. Ze
základní školy v Záblatí si oce-
nění zasloužila školnice Kvě-
tuše Vojnarová, v pudlovské
škole její kolegyně Margita
Kurňavková. Z mateřské škol-
ky v Nerudově ulici obdarovali
uklízečku Ludmilu Babiczovou.
Ze základní školy Čs. armády

odměnilo město kuchařku Pav-
lu Spiewokovou a ekonomku
Anastázii Stoklasovou.

»Škola je především o učitelích.
Od kuchařek, přes školníka až po
uklízečky se jim proto snažíme
vyjít vstříc, aby měli čas na svou
práci a děti se ve škole cítily jako
doma. Proto vnímám ocenění ja-
ko uznání práce všech správních
zaměstnanců. Jsme rádi, že na nás
město myslí a podporuje nás ne-
jen finančně,« uvedla po vyhod-
nocení ankety ekonomka Ana-
stázie Stoklasová ze základní
školy na ulici Čs. armády. 

Jednu sošku Amose pro pe-
dagoga však město letos přece
jen udělilo. Z nového pódia 
opraveného kinosálu si ji od-
nášela Olga Lorencová, bývalá
ředitelka základní školy T. G.
Masaryka v Pudlově, která 
v ní působila dlouhých 37 let.
Ocenění Amos 2007 ji radní
Bohumína udělili za dlouhole-
tou práci pro bohumínské
školství. Pro Olgu Lorencovou
je to v letošním roce již druhý
významný úspěch. V březnu
obdržela od Moravskoslezské-

ho kraje ocenění za realizaci
projektu zaměřeného na vzdě-
lávání žáků ze sociálně znevý-
hodněného a kulturně odliš-
ného prostředí.

Letošním symbolickým dár-
kem byl pro učitele i zaměst-
nance škol film režiséra Jiřího
Menzela Obsluhoval jsem an-
glického krále.

Každým rokem je udělováno
v ocenění Amos podle jiných
měřítek. Anketa měla vždy mot-
to »nejlepší pedagog očima dě-
tí«. Město už ocenilo kantory
na základě příběhů, jeden roč-
ník ankety byl věnován jen uči-
telkám mateřských škol. V ji-
ných ročnících oceňovala peda-
gogy komise pro výchovu a vzdě-
lávání při radě města Bohumí-
na či samotní ředitelé škol. 

Smysl ankety Bohumínský
Amos, který je obdobou celo-
státního Amose a vyhlašují jej
Učitelské noviny, zůstává ale
stále stejný. Poděkovat peda-
gogickým i nepedagogickým
pracovníkům za jejich nároč-
nou práci. 

Lucie BALCAROVÁ

Bez dobrého zázemí by školy nefungovaly

▲ Bohumínského Amose předal Olze Lorencové Zdeněk Veselý. (1) Část oceněných pracovníků ve školství.(2) Foto: Lucie Balcarová

Poprvé v šestileté historii učitelské ankety Bohumínský
Amos ocenilo město místo pedagogů uklízečky, kuchařky, eko-
nomky i školnice. Osm vyvolených žen ze základních škol 
a jedna z mateřské školy se v průběhu slavnostního večera,
který proběhl v úterní odpoledne 26. června ve zrekonstruo-
vaném bohumínském kině, neubránilo dojetí a slzám. 

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. 

● Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 71, 13. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,68 m2, pro
výpočet nájemného 28,11 m2.
Prohlídka bytu 17.7. v době od

8.30 do 9 hodin. Licitace pro-
běhne 18.7. v 16 hodin. 

● Byt na třídě Dr. E. Bene-
še 98, 1+1, kategorie I., číslo
bytu 12, 5. nadzemní podlaží.
Celková plocha 30,21 m2, pro

Připravované licitace městských bytů 1. kategorie
výpočet nájemného 29,61 m2.
Prohlídka bytu 26.7. v době
od 9 do 9.30 hodin. Licitace
proběhne 1.8. v 16 hodin.

● Byt na ulici Jateční 875,
1+2, kategorie I., číslo bytu 12,
4. nadzemní podlaží. Celková
plocha 51,77 m2, pro výpočet
nájemného 50,61 m2. Prohlíd-
ka bytu 27.7. v době od 10.30

do 11 hodin. Licitace se koná
1.8. v 16.15 hodin. 

● Byt na ulici Alešově
1070, 0+1, kategorie I., číslo
bytu 70, 13. nadzemní podlaží.
Celková plocha 35,70 m2, pro
výpočet nájemného 31,08 m2.
Prohlídka bytu 31.7. v době od
9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 1.8. v 16.30 hodin. (vach)



3Informace ze škol, majákčíslo 13/2007

▲ Ještě poslední slova ředitelky školy a pak to děti až do září »pověsí na hřebík«. V pudlovské škole letos
končili o dva dny dříve, protože se tu rozběhla rekonstrukce elektrorozvodů. Foto: František Krejzek 

Skončil školní rok, začaly prázdniny. Věta
plná nadějí, dobrodružství, překvapení a cest.
A� máte namířeno kamkoliv, nezapomeňte
přibalit fotoaparát a fo�te. Všude, všechno 
a za každých okolností. Ze stovek fotografií
možná vyberete pár nejpodařenějších a uložíte
do alba. Přimlouvám se, abyste jednu, tu nej-
lepší, poslali do redakce OKA. Přiložte pár
řádků o tom, co se k fotografii váže, a můžete
očekávat, že se objeví v některém z dalších čí-
sel městských novin.

Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou

Dětem dopřejme oddechu a volnosti. Vždy�
celý školní rok pracovaly, někdy byly vystave-
ny i stresu, zejména před písemkami a zkouše-
ním. Užívejte si sluníčka, vody, nových dálek
či ověřených a spolehlivých letovisek. 

Během prázdnin vyjde Oko jen dvakrát.
Číslo 14 se objeví na pultech 2. srpna a třetí
prázdninové číslo 30. srpna. Ani tak nepře-
staňte sledovat, co se v našem městě děje. 

Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou
vám všem přeje redakce Oka. (frk)

Několik dnů tak byla budo-
va na Husově ulici otevřena 
v odpoledních hodinách nejen
našim studentům, ale i široké
veřejnosti. Odborný výklad
připravený vyučujícími byl do
praxe převeden ve školní ku-
chyni. Tak se mohli všichni
přesvědčit o tom, že zdravé
jídlo může být i dobré a chut-
né, a že změnit stravovací ná-
vyky není až tak složité.

Svatoslava Barošová, pů-
vodní profesí dietní sestra, ny-
ní vyučující odborných před-
mětů, připravila přednášku
pod názvem Dietní stravová-
ní. Ve své přednášce mimo ji-

né uvedla: »Naším cílem je zlep-
šit stravovací zvyklosti a výživu
široké veřejnos-
ti, zaměřit se na
rizikové skupi-
ny obyvatel. Naše výživa se po-
stupně mění a pochopitelně napo-
dobujeme zvyklosti jiných zemí,
které máme možnost poznávat.
Jde o to, abychom zachovali dob-
ré rysy naší tradiční kuchyně 
a sladili je s kladnými prvky cizích
zvyklostí.«

A jak oslovila tato akce naše
studenty - budoucí odborníky
na zdravou výživu? Uvádíme
alespoň několik názorů našich
letošních maturantů studijní-

ho oboru kuchař: »V kurzu di-
etního stravování jsme nasbírali
potřebné informace o zdravém ži-
votním stylu, které určitě použije-
me jak v praxi, tak i v životě. 

V praktických
ukázkách jsem
získal inspiraci

a své poznatky uplatním v běž-
ném životě,« řekl Dušan Šeliga.

Lukáš Ficenec ocenil vyvá-
žené rozdělení kurzu na teore-
tickou výuku a praktickou
část: »Tento kurz byl dostupný
jak pro studenty střední školy, tak
pro širokou veřejnost. Kurz bych
doporučil všem lidem, kteří se
chtějí zdokonalovat a něčemu no-
vému se přiučit.« 

Petra Klusová zdůraznila ro-
li zdravého stravování: »V tom-

to uspěchaném světě má málo lidí
čas si připravit zdravé jídlo a kaž-
dý si raději kupuje polotovary 
anebo se staví do fast foodu«.

Účastníci školení získali z ru-
kou zástupkyně ředitele školy
Haliny Stiborové certifikát 
o absolvování kurzu. Ten jim
může být nápomocen při výbě-
ru budoucího povolání.

A protože v dobrých věcech
se má pokračovat, budou při-
praveny další kurzy. Potřebné
informace mohou zájemci zís-
kat u Soni Jarošové (telefon
596 097 911, kl. 909). A důle-
žitá poznámka na závěr - kurz
je poskytován zdarma. 

Dagmar VANČUROVÁ,
Střední škola Bohumín

Střední škola Bohumín připravuje nové kurzy
Naučíme vás, jak se stravovat zdravěVe Střední škole Bohumín získávají odborné i praktické vě-

domosti ti, kteří mohou ovlivňovat naše stravování, budoucí
kuchaři. O jejich profesní výchovu se starají mistři odborné-
ho výcviku a učitelé odborných předmětů. Z jejich iniciativy
vznikl projekt zaměřený na problematiku zdravé výživy.

vzdělávání

Maják 
městské policie

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

● Hodinu před půlnocí 17.6.
bylo na služebnu městské poli-
cie oznámeno, že v Záblatí na
ul. Sokolské došlo v zahradě
rodinného domku k vykradení
auta a pachatel z místa utekl.
Rychlým zákrokem hlídka mu-
že s kradenými věcmi zadržela
a předala PČR.

● Dva pachatele krádeže ple-
chů z plechových buněk na 
ulici Partyzánské v Pudlově,
které patří do majetku města,
zjistili strážníci městské poli-
cie 21.6.

● Všímaví spoluobčané na 
ulici Čs. armády zaregistrovali
26.6. večer automobil s pří-
věsným vozíkem, ze kterého 
osádka vyložila větší množství
pneumatik a pytlů s odpadem
a z místa ujela. Strážníci ověři-
li další informace a podklady
svědků a případ postoupili
právnímu odboru. Všem spo-
lupracujícím občanům velmi
děkujeme. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie
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aktuálně

víte, že...

Dvě stovky českých a pol-
ských profesionálních, dob-
rovolných a také podniko-
vých hasičů Bochemie Bo-
humín se ve čtvrtek 21. červ-
na zapojily do mezinárodní-
ho cvičení Odra 2007. To se
konalo v Bohumíně a v pol-
ské příhraniční obci Olza.
Do akce byly nasazeny tři de-
sítky zásahových vozidel. 

V první části cvičení došlo 
k simulovanému úniku mazu-
tu z areálu Bochemie Bohu-
mín, který se dostal kanalizací
do Odry až na polské území,
kde jej zachytily stabilní a mo-
bilní norné stěny českých 
i polských hasičů. 

V druhé části unikl v pravé
poledne v areálu Bochemie
chlór při přečerpávání z cister-
ny do zásobníku. Profesionál-
ní hasiči z Bohumína zachrá-
nili zraněného zaměstnance,
ležícího u vagónu s cisternou,
dalšímu úniku chlóru zabránili
vodní clonou. K úplnému za-
stavení úniku pak hasiči pou-
žili protichemické obleky. Me-
zitím byli evakuováni všichni
lidé v provozech areálu. 

V základní škole v Bohumí-
ně-Skřečoni, kam směřoval
chlórový mrak, si pedagogové
i žáci vyzkoušeli přesun do vyš-
ších pater budovy na odvráce-
nou stranu, zavření a utěsnění

oken. V souvislosti s odklo-
nem dopravy po »havárii« 
v Bochemii se v Šunychelské
ulici u restaurace Zlatý jelen
srazily ve čtvrtek odpoledne
dvě cisterny. Jedna z nich při-
tom vezla 15 tisíc litrů technic-
kého benzínu. 

»Cílem mezinárodního cvičení
bylo prověřit spolupráci operač-
ních středisek moravskoslezských
a polských hasičů v Ostravě 
a Katovicích, průjezd jednotek
hranicí na území druhého státu 

a vzájemnou spolupráci na místě
událostí. Průjezd jednotek na ú-
zemí druhého státu byl ve čtvrtek
plynulý. Byly splněny všechny 
úřední náležitosti k povolení pře-
jezdu a na druhé straně hranice
již čekal styčný důstojník, který
dovedl jednotky až k místu zása-
hu jak na české, tak na polské
straně,« uvedl tiskový mluvčí
moravskoslezských hasičů Petr
Kůdela.

Na polské straně Odry na-
příklad polští hasiči předvedli

zařízení, kterým pomocí jeřá-
bu dokáží postavit pevnou nor-
nou stěnou během několika
desítek minut a přehradit jí
koryto Odry na celou šířku.
Likvidace kontaminované vo-
dy je potom účinnější. 

Při zásahu v Šunychelské u-
lici polští hasiči použili při li-
kvidaci požáru a úniku tech-
nického benzínu vodní dělo 
o velkém průměru přívodních
hadic, kterou například hasiči
Moravskoslezského kraje ve
své výbavě nemají. Karvinští
hasiči poskytli pro věrné na-
podobení požáru a úniku z cis-
terny simulátor, z něhož uniká
oheň, hustý dým i převážená
kapalina (simulovala ji voda). 

»Spolupráce obou operačních
středisek profesionálních hasičů
je po loňské výstavbě datavideo-
konferenčního propojení mezi
Ostravou a Katovicemi ideální.
Operační důstojníci mají nejen
klasický videokontakt, ale mohou
vidět na velké obrazovce mapy,
vložené ›postiženou‹ stranou, 
a zakreslovat do nich barevnými
elektronickými tužkami podrob-
nosti, například pohyb a rozesta-
vení jednotek, rozsah havárií 
a podobně. Zakreslení je vidět na
obou stranách. Odpadá tak složi-
té vysvětlování po telefonu,« do-
dal Petr Kůdela.

Lucie BALCAROVÁ,
tisková mluvčí

Hasiči nacvičovali zásah při úniku chlóru

▲ Profesionální hasiči při nácviku záchrany zraněného v oblasti 
zamořené chlorem. Foto: Lucie Balcarová

Během června jsme mohli vidět mimořádný vlak, který
projížděl a někdy i zastavoval na bohumínském nádraží - rep-
liku vlaku císaře Franze Josefa »Majestic Imperator«.

Replika byla vyrobena v 80.
letech a rekonstruována v roce
1998. Domovskou stanicí je
Wien Subf. Má 6 vozů, ale je-
den z nich je velmi poškozen 
a odstaven. Souprava je slože-
na se salonního vozu, restau-
račního vozu a vozů k sezení.
Po naší republice se pohybuje
navíc se dvěma vozy první tří-
dy Českých drah (Ampz143).
Vlak jezdí nepravidelně a není
určen pro širokou veřejnost.
Objednavatel si zvolí trasu dle
vlastního přání. Bohumín je
jednou ze služebních zastávek
vlaku na trase Praha - Katovi-
ce a zpět, popř. také Katovice -
Vídeň. 

Text a foto: Samir LEPARA

Vlak Majestic Imperator v Bohumíně
● Nestihli jste vyplnit

dotazník?
Pokud jste nestihli do 30.

června vyplnit dotazník s in-
formacemi o odvádění odpad-
ních vod, máte ještě poslední
možnost tak učinit a doručit
jej urychleně na radnici. Po-
slední termín je do 15.7. Vypl-
něné dotazníky doručte na sta-
vební odbor městského úřadu.
Pomůžete při rozhodování o 
stavbě nové kanalizace. (red)

... petici proti videoterminá-
lům, kterou město odeslalo na
ministerstvo vnitra, podepsalo
2006 občanů?
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● Pohrdáte dvěma 
třetinami občanů
V Oku číslo 12 v článku

»Snad si z minulosti něco pa-
matujeme« pisatel sugeruje,
že za občanskou iniciativou
Ne základnám, stojí KSČM. 

Bylo by jistě zajímavé vědět,
kolik bylo autorovi let v roce
1970, že již evidoval normali-
zační projevy té doby, ale to
není rozhodující.

Věřím, že si většina čtenářů
z té doby pamatuje bezplatnou
zdravotní péči a léky zdarma,
bezplatné školství, stoprocent-
ní zaměstnanost, nerozkrade-
ný majetek státu a hodnot bu-
dovaných generacemi předků,
žádnou narkomanii mezi mlá-
deží, bezpečnost občanů, ne-
zadluženost země atd. Výčet
pozitiv není konečný.

Stoupenci ODS, KDU-ČSL
a vedení Strany zelených od
samého začátku podporují vý-
stavbu americké vojenské zá-
kladny v ČR. Přesto, že se ne-
ustále ohánějí demokracií a u-
pírají demokratičnost řádně
zvolené parlamentní straně,
dávají bezostyšně najevo po-
hrdání míněním více než dvou
třetin občanů, kteří jsou proti
tomuto záměru. Ani ten nej-
zarytější antikomunista nemů-
že tvrdit, že KSČM tyto dvě
třetiny obyvatelstva zmanipu-
lovala. Aby lidé rozpoznali zlo,
nepotřebují, aby někdo…«stál
v pozadí«.

Miroslav ULMANN

píšete nám

▲ Spisovatelka Petra Braunová mezi dětmi (na snímku uprostřed). Foto: Jana Leparová

»Každý spisovatel by se di-
vil« byl název výtvarné soutě-
že, ve které měly děti za úkol
vytvořit návrh na knižní obál-
ku nebo ilustraci. Výkresy ne-
jen vyzdobily dětské oddělení
knihovny, ale také se staly
předmětem anonymního hod-
nocení návštěvníků, kteří vy-
bírali ten nejhezčí. Stejným a-
nonymním hlasováním prošly
výkresy dětí MŠ Smetanova,
jejichž výstava Karneval upou-
tala pozornost všech návštěv.
Mezi výkresy nakonec zvítězila
»Třída« K. Vavříkové. Z výkre-
sů dětí mateřské školy nejvíce
hlasů získal obrázek, který
jsme podle hlavní postavy na-
zvali pracovně »Rákosníček«.
Autorem je Kuba Jureček. Ví-
tězové získali sladkou odmě-
nu, o kterou se však podělili 
s ostatními dětmi, a drobnosti
od sponzora akce. 

V úterý 19. června se v dět-
ském oddělení knihovny sešli
samí soutěžící - děti ze dvou
soutěží. Tou první byla soutěž
třídních kolektivů »Čte celá
třída«, druhou »Písmenková
soutěž« pro menší děti. Do
soutěže se zapojilo 25 tříd.
Kromě sladké odměny převza-

ly vítězné třídy od loňských ví-
tězů putovní cenu, která bude
zdobit jejich třídu po celý rok.
Z klání mezi malými školami
tentokrát vyšla vítězně 3. třída
ze Záblatí. Také u »velkých«
škol došlo k urputnému boji
mezi dvěma třídami - 2. třídou
ZŠ Čs. armády a sekundou
gymnázia. Z tohoto klání vyšla
vítězně 2. třída ZŠ Čs. armády
se 76% návštěvností. 

Úkolem druhé »písmenko-
vé« soutěže určené menším
dětem bylo sestavit tajný ná-
pis. Při každé návštěvě získal
soutěžící jedno písmenko z ná-
pisu. Ze všech soutěžících se
podařilo nápis složit 13 dětem.
Sestavit »tajný« nápis, který
zněl »Kamarádka knihovna«,
pak zvládlo 8 soutěžících.

Závěr setkání patřil poděko-
vání učitelkám, které zasvětily
život škole a knize, po celou
svou profesní kariéru vedly a
vedou děti k četbě a dalšímu
rozvoji osobnosti. Za dlouho-
letou spolupráci a vynikající
výsledky v práci s knihou kni-
hovna poděkovala učitelce Ilse
Dordové ze ZŠ na tř. Dr. E.
Beneše a Vlastě Wrožynové ze
ZŠ na ulici Čs. armády. 

Poslední červnové pondělí
mezi děti zavítala spisovatelka
Petra Braunová, která věnuje
svou tvorbu nejmenším čtená-
řům i dospívající mládeži. Její
poslední vydanou knihou je
Borůvkové léto s Terezou, kte-
rou dětem nejen představila,
ale také je motivovala k vlastní
četbě heslem »číst neznamená
nudit se, číst si znamená vstupo-
vat do světa fantazie«.

Červen skončil, prázdniny
začaly. Tak ještě něco na prázd-
niny… Městská knihovna vy-
pisuje soutěž »Prázdninové
putování« pro všechny čtená-
ře, pro děti i dospělé! Co je
potřeba? Zaslat jeden pohled 
z dovolené, z tábora, z výletu
či toulek do knihovny:
● všechny pohledy budou 

zařazeny do slosování,
● první tři vylosovaní získají

čtenářský průkaz zdarma,
● autor nejoriginálnějšího 

pozdravu obdrží zvláštní 
odměnu,

● všechny došlé pohledy budou
v knihovně vystaveny v září,

● termín pro zasílání pohledů:
1. červenec až 31. srpen,

● adresa: Městská knihovna
Bohumín, Vrchlického 262,
735 81 Bohumín.

Jana LEPAROVÁ

Červen byl v knihovně rušný

Měsíc červen je pro děti především měsícem velkého těšení
se na prázdniny. Pro knihovnu byl měsícem, ve kterém vrcho-
lily různé soutěže. 

Uzavírky 
ve městě

Nový Bohumín: V době od
20.7. do 30.7. dojde k úplné-
mu uzavření Tovární ulice 
u vrátnice Bochemie. Objízdná
trasa je vedena po ulici Budo-
vatelské, Bezručově a Lidické.

Starý Bohumín: K další uza-
vírce dojde 28.7. na náměstí
Svobody ve Starém Bohumí-
ně. Bude se zde konat akce
»Již 105 let máme koňku«.
Provoz ČSAD nebude ome-
zen. 

Petr SOBEK, odbor  dopravy
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● Máte židli, máte knížku, 
jste š�astný člověk. Co vám 
ještě schází?
Práce! Ne, že bych jí neměla

dost, v Maryšce je vždycky po-
třeba každá ruka, ale přece jen
vysvětlujte elektrárnám, že za
duhovou energii jim třeba na-
píšete elektrárenskou hymnu
nebo něco podobného.

● Kdy vás vůbec napadlo, že se
stanete českou Rowlingovou?
Určitě ještě ne v prváku gym-

plu, kdy jsem z první slohovky
dostala pětku! Přišlo to až po
padesátce a začala jsem psát
pro sebe, abych nezapomněla,
co všechno jsem se svým byd-
lením zažila.

● Tvoříte lehce, věty vám plynou
z pera, nebo se několikrát vra-
cíte k tématu a »pilujete«?

Piluju a miluju a piluju a mi-
luju a piluju a ...
● Kolik knih už jste vydala?

Toto je moje prvotina a vza-
la jsem si vzor ze spisovatelky
Fuchsové, ta vydává tři tituly
ročně.
● Píšete zeleným nebo modrým

inkoustem?
Inkoust, kde to žijete? Já

jsem moderní babička a píšu
to na šedé klávesnici hodně 
ojetého počítače.
● Kdo by si měl vaši knížku 

koupit, kde a za kolik? 
Doporučuji ji každému, kdo

umí česky, o překladu do ji-
ných jazyků zatím neuvažuji.
Koupit si ji můžete v infocent-

ru MěÚ nebo v Maryšce za li-
dových 99 korun, v přepočtu
čtyři bochníky chleba.
● Prý chystáte dramatizaci 

zkrácené verze vaší nové knihy.
Kdy bude castting na obsazení
hlavních rolí?
To bude nejspíš novinářská

kachna, ale nápad to je dobrý
a hlavní role je jasná, tu niko-
mu nenechám.
● Jak dlouho vám trvalo 

vaše první dílo?
Napsání Židle trvalo rok 

a další rok trvaly přípravy k vy-
dání. A píšu dál. Mým posled-
ním výtvorem je několik pohá-
dek pro děti, od kterých mám
v knížce ilustrace.
● Máte už jasno, co uděláte 

s honorářem za knížku?
Jasno, jasněji, nejjasněji a ú-

plně nejjasněji, že budu šetřit
na další knihy, tři ročně!
● Na jaké téma se vrhnete hned

po opadnutí slávy, který vám
přinesl titul Kdo má židli, bydlí?
I tady mám jasno, píšu a bu-

du psát o sobě a lidech kolem
sebe.

Připravil František KREJZEK

Dvakrát bronz si 16. červ-
na na mistrovství Evropy 
v srbském Bělehradu vytan-
coval náš taneční soubor Ra-
dost. Obsadil třetí místo v dis-
ciplíně show dance formati-
on. U porotců zabodoval ta-
nec s názvem Time v podání
24 tanečníků. 

Druhou bronzovou medaili
získala Radost v kategorii sólo
za vystoupení Marca Běhala.
Na mistrovství Evropy repre-
zentovala soubor i své město
Bohumín 36členná skupina
dětí a juniorů. 

Není to však jediný letošní
úspěch Radosti. Na nedávném
Mistrovství České republiky
juniorů v Hradci Králové sou-
těžili ve třech soutěžních cho-
reografiích. Domů si dovezli
tři zlaté medaile. Porotci oce-

nili jejich výkon samými jed-
ničkami. Ani mladší tanečníci
nezaháleli a na Mistrovství
ČR dětí v Jablonci nad Nisou
vybojovali zlato a bronz.

Dětský taneční soubor Ra-
dost je jedním z nejdéle půso-
bících souborů v České repub-
lice. Jeho počátky se datují od
roku 1982. V současnosti má
soubor 170 členů. Od založení
jej vede choreografka Lenka
Brečková. 

Za dobu 25leté existence
souboru se v Radosti vystřída-
lo téměř tisíc dětí, stal se vítě-
zem mnoha soutěží. Je mno-
honásobným Mistrem české
republiky v různých tanečních
disciplínách a věkových kate-
goriích. Jeho repertoár obsa-
huje až 250 choreografií od só-
lových vystoupení až po velké
24 členné formace.

Lucie BALCAROVÁ

Radost dovezla bronz z mistrovství Evropy

▲ Formace 24 tanečníků souboru Radost předvedla svůj bronzový 
tanec Time při slavnostním vyhlašování Osobnosti roku 2006. 

Foto: František Krejzek

Křtila se knížka Heleny Červenkové 
Helena Červenková je známá z kruhů 

Salónu Maryška, kde se pohybuje v oblasti
literárně dramatické tvorby. V minulých
dnech se jí podařil husarský kousek. Vyda-
la svou první knížku Kdo má židli, bydlí,
kterou pokřtila 29. června v Salónu Ma-
ryška na náměstí T. G. Masaryka. Autorku
jsme požádali o krátký rozhovor.

rozhovor

krátce

● Do policejní 
budovy udeřil blesk 
Po úderu blesku při bouř-

ce 13. června přestaly fungo-
vat telefony, kamerový sys-
tém a počítačová síť na refe-
rátu cizinecké a pohraniční
policie ve Starém Bohumíně.

Nikdo v té chvíli netušil, jak
málo stačilo k tomu, aby poli-
cisté přišli o své zázemí. »Vzá-
pětí po úderu blesku přiběhla na
služebnu mladá žena, která na-
hlásila, že si z okna protější budo-
vy všimla dýmu vycházejícího ze
střechy budovy referátu,« infor-
movala mluvčí cizinecké a po-
hraniční policie v Ostravě Da-
niela Vlčková. Policisté, kteří
měli v tu dobu službu, zavolali
hasiče a sami se ujali likvidace
požáru. »I když hasiči byli během
pěti minut na místě, potvrdili, že 
i malé prodlení by stačilo, aby se
suché trámy rozhořely a vzplály 
v rozsáhlý požár. Duchapřítom-
nost mladé ženy a okamžitý zá-
sah policistů zabránily nejen větší
škodě na majetku, ale i možnému
zranění osob,« uvedla Vlčková. 

Lukáš KANIA
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● Hrajete po boku herců zvučných
jmen - Töpfer, Balzerová, 
Lipský. Jak se s nimi hraje?
Měla jsem zprvu pocit, že

vedle nich budu vypadat hroz-
ně, klepala jsem se jako ratlík.
Dneska jsme navzájem rádi, že
spolu můžeme hrát. Když jsem
odcházela do Prahy, žádné di-
vadlo o mě nemělo zájem. Psa-
la jsem i do Dejvického diva-
dla, ale odpověděli, že mají pl-
no. Dneska už by jiná divadla
o mě stála, ale já mám zase po-
cit, který jsem měla tenkrát 
v Ostravě, že nemohu zradit
divadlo, které jsem zakládala.
Na Fidlovačce cítím, že se tady
dělá divadlo s láskou a pro lidi. 

● Máte ráda role, ve kterých 
nejste středem pozornosti?
Ty já miluji. Vedlejší roli chá-

pu jako výzvu. Mohu ji vyšperko-
vat tak, aby pro diváka nebyla
zapomenutelná. Neunavíte se
u ní, a máte možnost si s ní
speciálně pohrát, takže takové
role s povděkem přijímám.

● Je vám blízký muzikál?
Je to jen další možnost vyjá-

dření se na divadle. Uznávám
však jen několik muzikálů,
které mají myšlenku a kde je 
o čem hrát.

Rozhovor s Terezou Bebarovou, herečkou divadla Na Fidlovačce

Nejlepší kamarádku mám stále v Bohumíně

Herečka Tereza Bebarová je rodačkou z Bohumína. Vrací
se sem za rodiči i přáteli. Populární se stala rolí Světlany Liseč-
ko v televizním seriálu Ulice. V minulém čísle jsme zveřejnili
první část rozhovoru, který nám poskytla při své nedávné ná-
vštěvě města. Dnes přinášíme jeho druhou část:

● A co opera nebo opereta?
Před třemi lety mi řekla uči-

telka zpěvu, že mám fond na
operní zpěv, a tak jsem cvičně
nastudovala celou Rusalku. Po-
chopila jsem, že opera je straš-
ně těžká. Když slyšíte operu
zpívanou technicky dobře a na-
víc z duše, je to nádhera. 
● Dostala jste cenu Thálie za roli

v muzikálu Funny girl. Je to pro
vás záležitost dalších ambicí?
Zpočátku, v útlém mládí,

jsem si hrozně chtěla dokázat,
že na ni mám. Pak jsem si ale
řekla, že mi to je úplně jedno.
A ten čas najednou přišel sám
od sebe. Splnilo se mi přání 
a já si vážím, že tu cenu mám
právě za Funny girl, protože ta
role je výjimečná a myslím, že
mi sedla. Ale dnes vím, že ani
ty ceny nejsou všechno, a jdu
prostě dál.
● Existují herci, kteří vám 

dodávají energii?
Ano, jsou takoví, kteří jsou

pravdiví a cítíte, že to jde z nich.
Je to třeba Tomáš Töpfer, ci-
vilní a přirozený typ herce.
Nebo Viktor Preiss, hrála jsem
s ním v několika inscenacích.
● Máte nějaký způsob, jak si 

vyčistit hlavu od tolika rolí?

Našla jsem takový způsob.
Vyrábím z korálků ozdoby, ná-
hrdelníky a náramky, líbí se mi
vymýšlet stále nové modely.
Pozoruji člověka, jeho oči 
a pak mu podle toho udělám
návrh. Tím si docela dobře
pročistím mozek.
● Jak na vás působí šum v hledišti

před představením?
Dnes ho vnímám jako přiro-

zenou součást své práce. To ví-
te, že byly doby, kdy jsem měla
obrovský strach, třeba když mi
před nějakým představením
náš pan ředitel špitl, že v loži
sedí manželé Havlovi.
● S jakými pocity vstupujete stále

znovu do ixté reprízy? 
Víte, ono je to vždycky tro-

chu jiné, pokaždé jste v jiném
rozpoložení a i kolegové vás
pokaždé mohou překvapit ně-
čím nečekaným. A také diváci
se mění, když je tam třeba ně-
jaký smíšek, a to je u komedie
velké plus, tak většinou strhne
k smíchu i ostatní.
● Chtěla byste si vyzkoušet 

televizní moderování?
Už se tak stalo. Moderovala

jsem několik televizních pořa-
dů, protože jsem chtěla zkusit,
jaké to je. A je to těžší, než to
ve skutečnosti vypadá.
● Váš přítel je scénárista. 

Probíráte svou práci, radíte si?
Přítel vystudoval herectví,

takže téhle profesi rozumí a já
na jeho připomínky vždycky

dám. Má dobrý postřeh a jsem
vděčná za každou kritiku. Tou
se člověk nejvíc učí.
● Jaké jídlo máte nejraději?

Miluji indickou kuchyni 
a jakoukoli dobře upravenou
zeleninu.
● Chtěla byste v Bohumíně 

hrát se svým divadlem nějakou
komorní inscenaci? Máme te�
upravené kino, které by možná
mohlo takovou příležitost 
poskytnout.
Fidlovačka není klasické zá-

jezdové divadlo a vyjíždí jen
občas, ale vše záleží na domlu-
vě. Já osobně bych tady hrála
ráda, už kvůli rodičům a zná-
mým a navíc v našem kině
jsem naposledy vystupovala se
školním pěveckým sborem,
tak bych asi sentimentálně za-
vzpomínala... 

Připravil František KREJZEK

Ladislav Svoboda, žák Zá-
kladní školy na ulici Čs. armá-
dy, vybojoval v sobotu 23.
června druhou stříbrnou me-
daili za 2. místo ve skoku do
výšky výkonem 180 cm! První
získal ve skoku dalekém výko-
nem 626 cm, což je jeho osob-
ní rekord. Více se dozvíte 
v rozhovoru s Ladislavem Svo-

bodou, který připravujeme do
příštího čísla OKA.

Barbora Dobrovolná 21.
června skočila ve finále do výš-
ky svůj osobák 145 cm a umís-
tila se na velmi pěkném 5. mís-
tě (startovalo vždy 28 nejlep-
ších závodníků ze 14 krajů).

Tomáši Friedlovi se nedařilo
ve finálovém běhu na 100 m

překážek, ale i jeho 8. místo je
slušný výsledek. 

S výkonem našich tří spor-
tovců, kteří reprezentovali
Moravskoslezský kraj, může-
me být velice spokojeni. Naše
výprava skončila v atletice 
v celkovém hodnocení žákyň 
i žáků se ziskem 48 bodů na 2.
místě (ze 14 krajů). Z toho na-
ši atleti získali plnou čtvrtinu,
12 bodů! Olympiády se zúčast-
nilo 3 429 sportovců. 

Zdeněk VESELÝ

Naši sportovci uspěli na letní olympiádě
Na Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže České repub-

liky 2007 se neztratili sportovci z Bohumína, kteří reprezen-
tovali Moravskoslezský kraj.

Voda je dobrá
Bohumínské přírodní

nádrže mají za sebou le-
tošní první rozbory kva-
lity vody. Jak Kališovo
tak Vrbické jezero je 
v současné době ke kou-
pání vhodné. 

Toto označení platí pro
nezávadnou vodu s nízkou
pravděpodobností vzniku
zdravotních problémů při
vodní rekreaci. Vzorky
hygienici odebírají vždy
jednou za 14 dní. (luk)

▲ Tereza Bebarová v roli Aldonzy
v inscenaci Muž z La Manchy.

Foto: Vladana Vondráčková
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Osobnosti roku 2006 ve sportu a kultuře
Letos nominovala sportov-

ní veřejnost celkem 10 mla-
dých sportovců. Byli to Ra-
dek Blahut, cyklistika, Darja
Káňová, kulturistika a fitness,
Petr Sedláček, vzpírání, Jiří
Gasior, vzpírání, Peter Petrov,
vzpírání, Ladislav Svoboda,
atletika, Marek Sala, silový kul-
turistický trojboj, Pavel Rich-
ter, kickbox, Kamil Nguyen 
a Vojtěch Říha, oba kickbox.

Mezi nominovanými spor-
tovci nad 19 let byli Jan Gos-
poš, vzpírání, Petr Teplíček,
vzpírání, Roman Urbanec, si-
lový kulturistický trojboj, Ra-
dek Blahut, cyklistika, Leona
Rohrerová, kickbox, Jaroslav
Nadažy, kickbox, Miroslav An-
drejovský, sportovní kulečník.

V mládežnických druž-
stvech byly nominováni flor-
balisté 1. SC Bohumín ‘98
DDM a starší žáci oddílu vzpí-
rání TJ Bohumín. Tři spor-
tovní družstva soutěžila v ka-
tegorii nad 19 let - silový kul-
turistický trojboj TJ Viktorie
Starý Bohumín, vzpírání TJ
Bohumín a sportovní kulečník
TJ Bohumín.

Ocenění Osobnost roku
2006 ve sportu a kultuře zís-
kali:

Ondřej Blinka je junior-
ským vicemistrem světa v te-
rénním triatlonu (X-Terra)
pro rok 2006. Ačkoliv je z Va-
lašského Meziříčí, jezdí za bo-
humínský klub. 

Radek Blahut soutěží v sil-
niční cyklistice ve třídě Elite.
V mezinárodních závodech se
vloni umis�oval v první desít-
ce. V etapovém závodě okolo
Řecka byl pátý, v rakouském

Jugensdorfu čtvrtý, v polské
Suche Beskidskei rovněž čtvr-
tý, ve Francii - Duo Normand
získal třetí a první místo. Je
občanem Bohumína, ale jeho
domovským sportovním klu-
bem je královehradecký PSK
Whirpool.

Družstvo starších žáků 1.
SC Bohumín ‘98 DDM hraje
dlouhodobě nejvyšší ligovou
soutěž na Moravě. Na mist-
rovství ČR se v roce 2006 u-
místilo na 3. místě. Tři hráči
tohoto klubu jsou pozváni na
kemp, ze kterého vzejde zá-
klad juniorské reprezentace.

Billiard club TJ Bohumín
je stále na špici v extralize
sportovního kulečníku. Kaž-
doročně hraje finále, v loň-
ském roce se stalo družstvo vi-
cemistrem České republiky.

Blanka Freitagová získala
ocenění rady města za celoži-
votní přínos v oblasti spole-
čenského dění i sportu v měst-
ské části Záblatí. Je aktivní
propagátorkou a reprezen-
tantkou města při všesokol-
ských sletech, ale i dobrým

hospodářem majetku Sokola
Záblatí. Daří se jí omlazovat
kolektiv TJ Sokol Záblatí a roz-
šiřovat jeho aktivity.

Díky občanskému sdruže-
ní Maryška se stala kultura ve
městě věcí veřejnou. Bohumín
má již několik literátů, kteří
jsou aktivní na poli poezie,
prózy i dramatickém. Repre-
zentují nás v zahraničí, na
soutěžích a přehlídkách, přita-
hují do města návštěvníky i ú-
činkující hosty z širokého oko-
lí. Ale především nabízí stále
nové a nové formy kulturního
vyžití našim občanům.

Publikace Od Bogunu k Bo-
humínu je důstojným a repre-
zentativním artefaktem. Troji-
ce autorů Zdeněk Veselý, Jan
František Teister a Jiří Spáčil
nás možná v budoucnu ještě
překvapí dalším pokračová-
ním, jehož část již podle slov
Jana Teistra leží v šuplíku.

▲ Autoři knihy Od Bogunu k Bohumínu, zleva Zdeněk Veselý, Jan
František Teister a Jiří Spáčil. 

▲ Oceněný Radek Blahut (1). Za OS Maryška přebírá cenu Kamila Smigová (2), za Billiard club Miroslav Andrejovský a Jindřich Hyšperský (3). 

▲ Do síně slávy byla uvedena
Blanka Freitagová.

Jan František Teister, ačko-
liv již není občanem našeho
města, svou osobností zane-
chal ve městě nesmazatelné
stopy. Povýšil historii Bohumí-
na na věc, na kterou může být
každý jeho občan pyšný.

Úroveň slavnostního vyhla-
šování osobnosti roku má stále
velkou prestiž. Úroveň cere-
moniálu umocnil nový interiér
sálu kina. Nedílnou součástí
se staly videomedailonky no-
minovaných, které připravuje
TV Marko, stejně jako mode-
rátorská dvojice Lenka Breč-
ková a Lukáš Kania. V progra-
mu vystoupili tanečníci sou-
boru Radost, bronzoví z mist-
rovství Evropy. 

Závěr slavnostního večera
patřil skupině Jumping Drums,
která ve strhujícím rytmu ro-
zezvučela desítky bubnů a bi-
cích nástrojů.

František KREJZEK
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Ničivá voda si brala vše, co jí přišlo do
cesty. Vehnala se i do míst, kde ji nikdo
nečekal. Zatopila sklepy, domy, mosty,
školy, nemocnici, silnice, chodníky, želez-
nici... Chodci se proměnili v plavce, v uli-
cích se namísto automobilů proháněly lo-
dě a těžká obojživelná vozidla vojáků.
Zkolabovala elektřina i telefonní spojení.

Od katastrofální povodně uplynulo deset let
opadla, zůstala po ní katastrofální spouš� 
a zkáza za více než jednu miliardu korun.
Podmáčené a vytopené domy, zdevastova-
né prodejny a restaurace, zničené komu-
nikace, uhynulá zvířata, beznaděj, smu-
tek, slzy...

I když to byly kruté a trpké chvíle 
a vzpomínky na ně bolí, nesmíme na ně
nikdy zapomenout. Lidem povodeň mno-
ho vzala, ale ukázala, co je to lidská solida-
rita. Důkazem jsou příběhy a vzpomínky
několika z vás, kteří povodeň v Bohumíně
na vlastní kůži zažili. Jsou jen malým stříp-
kem z velké mozaiky, kterou jste 7. 7. 1997
společně tvořili. (balu)

Bohumínské gymnázium se proměnilo ve
sklad plný potravin. Na pomoc přispěcha-
li hasiči, Český červený kříž, armáda 
i mnoho dobrovolníků. Pět dnů byl Bohu-
mín pod vodou. Bylo jen málo těch, kteří
řádění živlu nepocítili na vlastní kůži. Po-
vodeň zasáhla do života tisíců z nás a o-
chromila celé město. Když voda konečně

Sedmý červenec 1997 - datum, na které v Bohumíně nikdy nezapomeneme 
a zůstane navždy zapsáno v historii města. Psal se sedmý den v týdnu, tři sedmič-
ky v datu, a přesto Bohumínu štěstí nepřinesly. Do města bez smilování vtrhla
katastrofická povodeň.

řekl Oku starosta Bohumína Petr Vícha● Vzpomenete si, jak vypadal 
začátek povodně v roce 1997?
Měli jsme vyhlášený stupeň

pohotovosti a o vodě jsme do-
stávali informace jen z okres-
ního úřadu, tehdy ještě nebyl
na internetu stav průtoku vo-
dy. Z okresu jsme obdrželi na-
kreslenou mapku, kam vy-
stoupí voda v nejkrizovější si-
tuaci. Podle ní jsme takových
povodní tady zažili mnoho 
a neviděli jsme to dramaticky.
Proto jsme řekli, že se nemusí

evakuovat nemocnice, že na
náměstí mohou parkovat auta.
Pak si pamatuji, jak jsme objíž-
děli město a sledovali, jak hla-
dina klesá. Jeli jsme také do
Starého Bohumína a najed-
nou se tam začala valit voda,
ale ne od řeky, naopak od Os-
travy. Stali jsme se tak přímý-
mi svědky urychlené evakuace
zaplavující se nemocnice, při
které jsme okamžitě začali po-

máhat. Jakmile jsme skončili,
tak tak jsme se ještě stihli vrá-
tit do centra města, nechali
jsme za radnicí auto a šli jsme
dělat úkony, které byly naší
povinností. Do půl hodiny by-
lo město neočekávaně zapla-
veno. Dodnes se nedá říci, co
se stalo, že voda přišla tak ná-
hle. Byla to bezmoc, hladina
stoupala a nemohli jsme nic
dělat. Pak kolabovalo spojení,

elektřina,
sítě…
● Jaké to bylo, když voda 

konečně opadla? 
Hektických bylo prvních pár

dnů, kdy jsme museli zajiš�o-
vat odstraňování stovek, ba tisí-
ců, uhynulých zvířat a rozdělo-
vání desinfekčních prostředků.

Nezapomenu na vlnu solidarity,

Dokončení na další straně
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Nezapomenu na vlnu solidarity
Vzpomínám si, že na radnici
zasedl štáb, kde byla hygiena,
veterináři a hodiny se tady ba-
vili, jak zajistit sběr uhynulých
zvířat. Po první půl hodině to-
hoto jednání jsem jim řekl, tak
se tady bavte a my to jdeme
odstraňovat. A oni tam pořád
seděli a my jsme už mezitím
zvířata tři hodiny sváželi. Bylo
směšné, jak státní správa odji-
nud, která tu stoupající a kle-
sající vodu nezažila, přišla do
města něco teoreticky řešit. 

● Naštěstí ale většina lidí 
skutečně pomáhala a nejen 
teoretizovala…
Přijela armáda, která pomá-

hala vyklízet lidem bahno z ob-
jektů. Zřídila se střediska, ve
kterých se rozdávala humani-
tární pomoc a chleba, náklad-
ní auta rozvážela pomoc po
městských částech. Elektřina
ještě několik dnů nefungova-
la, nejezdila auta. Když opadá-
vala voda, vyráželi sociální
pracovníci do poškozených ob-
lastí, kde podle výše poškození
začali okamžitě rozdělovat zá-
kladní finanční prostředky,
které měly pomoci přežít těch
prvních pár dnů a týdnů. Pak
začal boj o finanční pomoc stá-
tu a o odstranění těch největ-
ších škod. Získali jsme spoustu
dotací na přestavbu nebyto-
vých prostor na byty, některé
domy jsme museli zdemolovat.

To už ale potom byla záležitost
týdnů, měsíců, někdy i roků.
Následky škod se odstraňovaly
ještě i v letech 1999 a 2000.
● Zažít povodeň je nepříjemný

zážitek, bylo v té hrůze i něco
hezkého?
Pěkným zážitkem byla ob-

rovská vlna solidarity, která se
zvedla napříč republikou. Do-
stali jsme spoustu nabídek 
a darů od lidí a rodin pro naše
zatopené rodiny. Dorazila 
k nám obrovská spousta hu-
manitární po-
moci od vody,
přes dezinfek-
ci, baterky, oblečení. Od obcí
jsme dostali finanční dary. To
bylo pozitivní. Když ale voda
opadla, tak se solidarita našich
místních obyvatel změnila 
v závist a boj o co největší ko-
láč z humanitární pomoci. To
ale asi k tomu patří. Vzpomí-
nám, jak naši romští spoluob-
čané běhali k nákla	ákům 
a rvali chleba a vody z rukou. 
● Co povodeň městu dala 

a naopak vzala?
Dala nám to, že jsme si uvě-

domili, že živel je silnější než
člověk. Vzala nám jeden z cih-
lových domků na Okružní uli-
ci, který jsme museli zdemolo-
vat, i spoustu chodníků, které
voda strhla a odplavila na jiné
místo. Voda sebrala i Antošo-
vickou lávku, její torzo jsme
našli na druhém břehu. Dala
nám naopak novou Antošo-

vickou lávku, mnohem vyšší,
chráněnou proti vyšší hladině
vody, kterou jsme stavěli na
půl s Ostravou. Během povod-
ní si všichni uvědomili, jak
jsou důležití profesionální i do-
brovolní hasiči a městská poli-
cie. Byli to chlapi, kteří se bro-
dili ve vodě 24 hodin denně,
aby pomáhali při evakuaci, zá-
sobování, při zajiš�ování spo-
jení. Jediné, co tehdy fungova-
lo, byly vysílačky městské poli-
cie. Proto náš strážník musel
být s každou posádkou hasičů

a také s kaž-
dou posádkou
vojáků. Ti to-

tiž neměli žádné spojení.
● Jak jste to prožívali na radnici?

Dobrovolně tady zůstala
spousta lidí z úřadu, i když sa-
mi měli doma škody. Přespá-
vali tady a každý měl něco na
starosti … a přitom nebyli čle-
ny žádného štábu. Střídali
jsme si služby. Určitě to mělo
význam pro stmelení našeho
kolektivu.
● Máte z povodní nějaký nejhorší

zážitek? 
Nejhroznější byla evakuace

nemocnice. Zaskočilo nás to
přímo tam, přijeli jsme k ne-
mocnici a najednou se voda
začala valit. Pomáhali jsme vy-
nášet pacienty spolu s vojáky 
a hasiči, pacienti měli kapačky,
nosili jsme je do nákla	áků 
a nevěděli jsme, zda ještě pro-
jedou. O hodinu později by to
už nebylo možné. Pacienty au-

ta odvážela do Orlové, do Kar-
viné, všude, kam to šlo. 
● Jaký význam měla povodeň 

pro město?
Až s odstupem času se dá

soudit, že to co následovalo po
povodních v roce 1997, para-
doxně znamenalo další impuls
v rozvoji města. Zrekonstruo-
valy se sítě, opravily se cesty,
obnovily se poničené objekty 
a zdemolovaly se ty zchátralé.
Občané investovali do oprav
svých rodinných domků. Určitě
však není nikdo, kdo by chtěl,
aby se ta situace opakovala.
● A kdyby se opakovala, byl by

na ni Bohumín připraven?
Za deset let se hodně zlepši-

la technika, spojení, i hasiči
jsou dobře vybavení, koupili si
i čluny. Na ochranu a možnost
evakuace jsou už lépe připrave-
ni. Na radnici máme náhradní
zdroj, který by mohl zajiš�ovat
nabíjení mobilů a vysílaček.
Navíc deset let už usilujeme 
o to, aby Povodní Odry prompt-
ně připravilo a poté realizovalo
protipovodňové hráze, které by
město chránilo proti stoleté vo-
dě, což by měla být standardní
úroveň ochrany, kterou stát
městům zajiš�uje, a kterou Bo-
humín neměl. Hráze se staví 
a měly by být v horizontu tří,
čtyř let hotovy a pak by Bohu-
mín měl být chráněn. Proti tisí-
cileté vodě, která naše město 
v roce 1997 postihla, však žádná
ochrana neexistuje. (balu)

Dokončení z předchozí strany

rozhovor
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sol idar i ta
Nikdo ne-

počítal s tím,
že voda při-
jde tak blíz-
ko. Náš byt
byl v prvním
poschodí,
takže jsme
jej zatopený
neměli, postihlo to jen sklepy,
které zalila voda a vytopila je.
Všechno se ale pak vyvezlo 
a vybílilo. 

Každopádně to byly nervy,
manžel převezl auto na Štefá-
nikovu ulici a voda přišla také
tam. Kolabovala elektřina.
Když jsme šli ven sehnat třeba
chleba, museli jsme se brodit.
Lidé v blízkosti řeky to měli
horší, vodu měli v kuchyních,
stěny, obložení i tapety byly
pod vodou a nebyla jistota, že
to bude v pořádku, když se to
umyje a vybílí. (balu)

Byly to nervy
a kolabovala
elektřina,

říká Anna Témová 
z Nového BohumínaMalá obec se 120 obyvateli

poslala Bohumínu finanční
dar ve výši 36 tisíc korun. Po-
mohla i Vrbice u Břeclavě s ví-
ce než tisícovkou obyvatel na
jižní Moravě a přispěla Bohu-
mínu 85,5 tisíce korun.

Peníze Bohumínu po po-
vodni poslaly i tři menší vzdá-
lené obce - Milín u Příbrami,

Krásná Hora nad Vltavou,
která má ve správě také Vrbi-
ci, a Horšovský Týn na trase
Plzeň-hraniční přechod Fol-
mava. Dohromady darovali
městu téměř 200 tisíc korun.
Za obrovskou vlnu solidarity,

kterou povodně v lidech vyvo-
laly, je Bohumín vděčný. 

Bohumínští na pomoc neza-
pomínají, a proto jsme při po-
vodních v roce 2002 vybrali 
v našem městě pro postižené
záplavami ve veřejné sbírce 78
tisíc korun. Město k této část-
ce přidalo ze svého rozpočtu
222 tisíc korun, aby se suma
300 tisíc korun rovnoměrně
rozdělila mezi tři postižená
města - Suchdol nad Lužnicí,
Štěchovice a Vimperk.

(vza)

Vrbičtí pomáhali Vrbickým 
Vrbice není jen městskou částí Bohumína, ale obce se stej-

ným názvem nalezneme i jinde v České republice. Při povod-
ních v roce 1997 nebyl Vrbickým z Čech osud bohumínských
Vrbických lhostejný a podali nám pomocnou ruku. 

Vlna solidarity mezi lidmi, institucemi i firmami přines-
la našemu městu po povodních v roce 1997 finanční dary
a dotace. Jen do konce roku 1997 dostal Bohumín téměř
10 milionů korun. Podrobný přehled najdete v tabulce.

Veřejná sbírka 5 168 027 Kč
Finanční dary 1 918 592 Kč
Dotace z okresního úřadu 1 102 000 Kč
Dotace obcí 746 756 Kč
Dotace z ministerstva zahr. věcí 200 000 Kč
Dotace na vysoušeče 300 000 Kč
Celkem 9 435 375 Kč

Finanční dary a dotace

Odstranit  škody na komunikacích, veřejném
osvětlení i hřbitovech bylo po povodni finančně
náročné. Trvalo téměř tři roky než se všechny
poškozené oblasti Bohumína vzpamatovaly 
z povodně. Od té doby vydalo město na obnovu
svých komunikací téměř 18 milionů korun. Poš-

kozené veřejné osvětlení si vyžádalo opravy té-
měř 2 miliony korun. Zlikvidovat škody na ma-
lých vodních tocích stálo 400 tisíc korun a v oblas-
ti pohřebnictví se musela po povodních opravit
obřadní síň ve Starém Bohumína a plot u hřbi-
tova, což přišlo na téměř 300 tisíc korun. (vza)

Voda poškodila cesty a lampy za miliony
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Povodně před deseti lety byly otřesné. Právě
jsme přijeli z dovolené a začalo se všechno 
topit. Jedno auto jsem stačil odvézt, druhé se
ale ztratilo pod vodou. Neměli jsme jídlo, ani
vodu. Manželku vzala armáda obojživelníkem
do centra, aby koupila něco k jídlu, ale i Bo-

humín byl pod vodou. Tak nám pomáhal soused, podával nám
ze své garáže provazem jídlo i vodu. 

Na statku na ranči byl doby-
tek, který neměli kam přestě-
hovat, tak ho podestýlali slá-
mou, aby se zvířata neutopila.
Voda u nás byla ve výšce asi
dvou metrů. V hale pod lust-
rem nám zbývalo asi jen 50
centimetrů. Po pěti dnech voda
opadla, naštěstí nejsou v blíz-

kosti kopce, takže nános bahna
byl malý, vše se vymylo a vysu-
šilo. Na videu mám natočeno,
jak bylo všechno kolem nás za-
plaveno. Te	 tu jsou nové pro-
tipovodňové valy, což je dobře,
ale kdyby přišla taková voda ja-
ko v roce 1997, tak nás valy ne-
ochrání. (balu)

Soused nám posílal jídlo a vodu po provaze,
vzpomíná na otřesné povodně 73letý Jaroslav Lišťák ze Šunychlu



Bez dobrovolných hasičů by se povodeň 
v roce 1997 jen těžce zvládla, jejich nasazení
bylo fantastické. Všichni byli skvělí, takže 
i když to byla hrůza, tak na tu souhru a spolu-
práci velmi rád vzpomínám. Nejhorší věc, kte-
rou jsem v Bohumíně zažil, byla evakuace ne-

mocnice, protože přemístit lidi, kteří nejsou úplně pohybliví 
a zdraví, to je vždycky problém. 
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Obtížné bylo dostat se i k li-
dem, kteří byli úplně odříznutí
od světa, neměli potraviny 
a vodu. Zažili jsme i případy,
kdy lidé odmítali opustit své
domovy a riskovali své životy 
i zdraví hasičů. Někdy se je po-
dařilo přemluvit úplně na po-
slední chvíli. Na tatrovce jsme
tehdy měli i rodičku. Legrace
ale nebyla ani s odčerpáváním

vody ze zatopených domů. Po-
stižení lidé ale s hasiči spolu-
pracovali, 24 hodin denně jim
vařili kávu a čaj. Fantastické
bylo, jak lidé drželi pospolu.

I když v Bohumíně už sedm
let nepůsobím, protože jsem se
přestěhoval do Děčína ke ska-
lám v Hřensku, u hasičů jsem
zůstal. Pracuji te	 pro Hasič-
ský záchranný sbor Ústeckého

Nejhorší vzpomínky mám na evakuaci nemocnice,
vzpomíná kapitán Pavel Veselý, tehdejší koordinátor dobrovolných hasičů 

kraje jako zjiš�ovatel příčin po-
žáru. Do Bohumína se ale rád
vracím. Jsem úplně v šoku z toho,
jak město po povodních vzkvétá.

Už jsem projel mnoho míst v Ev-
ropě, ale třeba takový penzion,
jaký vznikl z vodárenské věže,
jsem ještě neviděl. (balu)
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Většina z nás má v živé paměti, jak vypadal
Bohumín pod vodou před deseti lety. Viděli
jsme neštěstí a utrpení lidí, žijících v rodin-
ných domcích městských částí Bohumína,
kteří přišli během několika hodin o všechno.

Ani po deseti letech nikdo z nás nezapomněl,
řekla OKU vedoucí sociálního odboru MěÚ Marcela Gabryšová

Voda byla všude, i tam, kde
to nikdo z nás nečekal, v měst-
ských domech, ve sklepích 
i v přízemních bytech. Finanč-
ní pomoc, kterou jsme tehdy
mohli poskytnout, byla jen
malá kapka v té obrovské
spoustě vody. Nicméně pro za-

městnance našeho úřadu to
byla situace, ve které pomáha-
ly všechny odbory. Hned v prv-
ních dnech jsme základní po-
traviny rozváželi až do noci do
míst, kde se nebylo možno do-
stat jinak než nákladními vo-
jenskými vozidly. 

V této nepříznivé situaci li-
dem pomáhal náš sociální od-
bor. Denně jsme prováděli šet-
ření a zajiš�ovali fotodoku-
mentaci v postižených domác-
nostech a do nočních hodin
pak tato šetření zpracovávali,
abychom mohli co nejdříve vy-
platit postiženým rodinám fi-
nanční výpomoc přímo na po-
kladně našeho odboru. 

A že vyplacených financí
není málo, to si každý dovede
představit. Povodňové sociální

dávky ve výši 16 milionů ko-
run šly do 676 domácností 
a 72 domácností s nezaopatře-
nými dětmi

Není divu, že dnes, jakmile
se objeví déletrvající déš�, tak
mí kolegové na odboru vzpo-
menou »jen a� není další červe-
nec 1997«, protože neštěstí, kte-
ré jsme viděli v rodinách po-
stižených povodní, i nám vzalo
hodně z klidu. Ani po deseti
letech na záplavy v Bohumíně
nikdo z nás nezapomněl. (red)

Bohumín zasáhla velká vo-
da v karvinském okrese nej-
více. Napáchala škody za ví-
ce než jednu miliardu ko-
run. Občanům a městu při-
tom způsobila škody za půl
miliardy. 

Při záchranných pracích se
proto v Bohumíně objevil i nej-
vyšší počet techniky. Do města
přijely tři obojživelné trans-
portéry z vojenského útvaru 
v Hodoníně a jedno obojživel-
né vozidlo ze základny v Ra-
kovníku. Nad městem létal vo-
jenský vrtulník a v zaplave-
ných ulicích jezdila nákladní
vozidla typu Tatra a Praga
PV3S. Nedocenitelná byla po-
moc 270 příslušníků armády.

Při záchranných pracích po-
máhalo denně v nejhorších
dnech od 7. do 10. července 41
příslušníků hasičských zá-
chranných sborů a 95 přísluš-
níků jednotek sborů dobrovol-
ných hasičů. Od 11. července

do 4. srpna dobrovolní i profe-
sionální hasiči neúnavně čer-
pali vodu ze zatopených objek-
tů a vzniklých lagun. Veliteli
likvidačních a čerpacích prací
byli kapitán Pavel Veselý a po-
ručík Jan Weinert. (vza)

Zasahovaly transportéry i vrtulník
Lidé v Bohumíně by se při

povodni bez pomoci dobro-
volných hasičů neobešli. Ti
obětavě čtyřiadvacet hodin
denně pomáhali s evakuací 
i odčerpáváním vody. Voda
však při povodni neušetřila
ani hasičské zbrojnice.  

Krátce po povodních se po-
dařilo zprovoznit za 100 tisíc
korun zbrojnici v Kopytově.
Město nakoupilo dobrovolní-
kům ze Šunychlu, Vrbice i Sta-
rého Bohumína čluny a vrbičtí
hasiči dostali speciální vozidlo
Ford Tranzit. Vybavení dobro-
volných hasičů se rozrostlo 
o užitečné předměty za více
než dva miliony korun. (vza)

Dobrovolní hasiči
mají řadu novinek
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Povodeň nás před deseti lety zasáhla, byli
jsme pod vodou, na zahradě dosáhla voda až
do výšky více než dvou metrů, v domě jsme
měli asi 1,2 metru vody. Všechno bylo zkrát-
ka pod vodou. Možná by byl čas se na vodu
připravit, ale nevěřil jsem tomu, že voda 

bude tak velká. Zažil jsem už několik povodní, ale ani jedna
nás nepřekvapila tolik jako ta v roce 1997.

Nevěřil jsem, že přijde velká voda,

Povodeň jsem zažil v roce
1939, to jsem byl desetiletý
kluk, a tehdy velká voda zato-
pila tramvajové koleje u ne-
mocnice. Tramvaje, které tam
tehdy jezdily, nemohly kvůli
velké vodě projet. Myslel jsem
si tehdy, že větší voda už ne-
může přijít. Pak ale v roce
1985 přišla další povodeň a my
měli najednou na zahradě 20,
možná 30, centimetrů vody. 

V devadesátém sedmém
jsem nevěřil a pořád doufal, že
voda výš nestoupne. S vnu-
kem jsme se na Odru, kterou
máme pár set metrů za do-
mem, chodili dívat a voda po-
maličku stoupala celé dopo-

ledne. Navíc se objevovaly
hrůzostrašné zvěsti, že celá 
obec Ostravice je smetena,
protože se protrhla hráz. Ne-
byla to pravda a lidé nadělali
hodně paniky. Pak nás hasiči
informovali, že se k nám rych-
le blíží velká voda, a že si s se-
bou máme vzít, co můžeme.
Jejich varování jsem ale nevěřil.
Pak to byla otázka hodiny, mož-
ná dvou, co se voda náhle
zvedla. Když přišla voda až 
k nám, měli jsme starost o sou-
sedku, která bydlela vedle v do-
mě s invalidním synem, proto
jsme sehnali lo	ku, chlapce
jsme naložili, protože sám by
nebyl schopen chůze, a lo	ku

jsme tlačili po vodě až k ne-
mocnici. Tam voda nebyla tak
vysoko, takže ho naložili do
auta a odvezli do bezpečí.

Po povodních jsme měli
štěstí, mí synové měli velké
vysavače a agregát na elektři-
nu, takže jsme okamžitě začali
čerpat vodu a dům mohl
schnout. Navíc bylo po povod-
ni dobré počasí, takže jsme
zničený nábytek rozbili a od-
klidili. I městský úřad přišel o-
kamžitě s pomocí a přivezl vo-
du v lahvích. 

Zažil jsem ve Starém Bohu-
míně pět nebo šest povodní.
Když začíná Odra stoupat,
chodíme se na ni vždycky dí-
vat. Novým protipovodňovým
hrázím, které nám vyrostly za
domem, jsem nejdřív nevěřil,
ale te	 jsem rád, že tady jsou.
Jsem starousedlík a vím, že
když přijde povodeň, tak to
bu	 vyjde, anebo ne. Proto
strach a hrůzu z velké vody ne-
mám, musíme s ní žít... (balu)

vzpomíná 78letý Florián Barteček ze Starého Bohumína

V Bohumíně bylo zatopeno osm z jede-
nácti mateřských škol a sedm z devíti zá-
kladních škol. Ušetřeny nezůstaly ani
školní jídelny a družiny. Tělocvičny škol

dopadly nejhůře, voda je kompletně vy-
plavila a zničila. Gymnáziu nadělala voda
škody za bezmála 3 miliony korun, střední
škole za 6 milionů korun. Ušetřen nezů-

stal ani dům dětí a mládeže, kde činila ško-
da půl milionu korun, zatímco v diagnos-
tickém ústavu dokonce 2 miliony korun.

Město naštěstí dostalo ještě v roce po-
vodní státní dotaci 6,7 milionu korun, za
kterou se mohlo pustit do částečných o-
prav svých škol. (vza)

Velká voda zaplavila také naše školy i školky
Velkou ránu zasadila povodeň bohumínskému školství. Škody se na městských

školských zařízeních vyšplhaly na téměř 14 milionů korun.
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»Součástí protipovodňových opatření bylo
také vybudování propustků, mostků i odleh-
čovacího ramena Bohumínské stružky, které
bude odvádět přebytečnou vodu mimo zasta-
věnou část Šunychlu. Zajímavostí je, že na
tuto stavbu naváže odvodňovací příkop, kte-
rý vyroste společně s koncovým úsekem dál-
nice D 47 od Starého Bohumína ke státní
hranici s Polskem. Ten bude sloužit nejen 
k odvodnění dálnice, ale bude také odlehčo-
vacím ramenem Bajcůvky, která teče přes
Starý Bohumín,« sdělil Dalibor Třaskoš ze
stavebního odboru.

V současné době se se zpožděním do-
končují protipovodňové hráze u Kališova
jezera. Jejich realizace se zbrzdila kvůli
nesouhlasu jednoho vlastníka pozemku.

Další protipovodňové valy se připravují
ve Vrbici podél břehu Vrbického jezera 
a okolo Vrbické stružky. Budou dlouhé
tři kilometry a hotovy by mohly být do
roku 2012. Bohužel se však zatím Povodí
Odry, které výstavbu hrází realizuje, ne-
podařilo získat souhlasy všech vlastníků
pozemků, na kterých má hráz stát.

»Nové hráze i odtokové kanály dokonale
splynuly s terénem, mají nepatrnou výšku 
v závislosti na terénu a jsou zarostlé trávou.
Plná funkčnost protipovodňové ochrany Bo-
humína však nastane až po dokončení všech
staveb. Přesto doufám, že ještě dlouho nebu-
deme muset zkoumat, jak jsou tyto hráze při
povodni účinné,« dodal Třaskoš.

(balu)

Bohumín má protipovodňové hráze za 120 milionůBohumín má protipovodňové hráze za 120 milionů
Nové devítikilometrové protipovodňové hráze, které ochrání Bohumín před

stoletou vodou, vyrostly v uplynulých čtyřech letech ve Starém Bohumíně a Šunych-
lu. Jejich výška se podle terénních nerovností pohybuje od půl až do dvou metrů. 

Jakmile to bylo možné, vyrazili úřed-
níci a statici do terénu zkontrolovat
spoušť, kterou přírodní katastrofa na-
páchala. 

»Postupně jsme ve skupinkách obcházeli se
statikem dům od domu všechny rodinné domy
v zasažených oblastech, abychom monitorova-
li, jak moc je voda narušila. Některé domy vo-
da udolala a musely být kvůli bezpečnosti lidí
zbourány. V terénu jsme zkontrolovali přes 
1 263 domů a statici vypracovali 50 odborných
statických posudků. Škodu, kterou povodeň
napáchala na rodinných domcích, přesáhla
300 milionů korun,« uvedl Dalibor Třaskoš
ze stavebního odboru naší radnice. 

Kvůli statice muselo být zbouráno 11 ro-
dinných domů - pět v Pudlově, po dvou 
v Šunychlu a Starém Bohumíně, jeden ve
Vrbici a v Kopytově. Demolice neminula
ani 4 hospodářské budovy. To však ještě
zdaleka nebylo vše. Úřad postupně vydá-
val rozhodnutí k odstranění dalších rodin-
ných domů nebo zabezpečovacích prací. 

Po velké vodě se však jen nebouralo. Od
povodní vyrostlo za deset let v Bohumíně
přes 50 nových zkolaudovaných rodin-
ných domů. Nejatraktivnějšími oblastmi
pro jejich výstavbu jsou především měst-
ské části Záblatí a Skřečoň. Ty zasáhla po-
vodeň v roce 1997 nejméně. (balu, vza)

Po povodni došlo i na bourání narušených domů

OKO speciál připravily Lucie Balcarová a Věra Vzatková. Snímky z povodní zapůjčili občané Bohumína. 
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Sportovní olympiáda bohumínských škol

Pro první stupeň bylo při-
praveno pět disciplín. Štafeto-
vé běhy, vybíjená, florbal, stol-
ní tenis a atletika. Na stadionu
probíhaly soutěže ve skoku do
dálky, běhu na 50 m a v hodu
kriketovým míčkem.

Starší žáci měli na programu
devět disciplín. Bohužel nepří-
zeň počasí pokazila poslední
den, kdy měly probíhat atletic-
ké soutěže.

Slavnostní zakončení olym-
pijských dnů s vyhlašováním
výsledků a umístění jednotli-
vých škol proběhlo v prosto-
rách tělocvičny Základní školy
na ulici Čs. armády.

Olympiády bohumínských škol se od 19. do 26. června
v průběhu pěti dnů zúčastnilo na patnáct set žáků (mnozí
startovali v několika disciplínách), kteří se do olympij-
ských bojů kvalifikovali z jednotlivých škol. 

Výsledky:
I. stupeň: 1. místo Základní

škola na ulici Čs. armády, 74
bodů; 2. místo Masarykova zá-
kladní škola, 58 bodů; 3. místo
Základní škola na tř. Dr. E. Be-
neše, 44 bodů; 4. místo Základ-
ní škola na ulici Bezručově, 42
bodů; 5. místo Základní škola
Skřečoň, 34 bodů; 6. místo Zá-
kladní škola Pudlov, 0 bodů.

II. stupeň: 1. místo Základní
škola na ulici Čs. armády, 122
bodů; 2. místo Masarykova zá-
kladní škola, 90 bodů; 3. místo
Gymnázium Františka Živné-
ho, 80 bodů; 4. místo Základ-
ní škola na ulici Bezručově, 54

bodů; 5. místo Základní škola
Skřečoň, 46 bodů; 6. místo Zá-
kladní škola Pudlov, 30 bodů.

Další olympijské soutěžení
čeká školy až za dva roky.
Text a foto: František KREJZEK
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Zastavte »škrtformu« veřejných financí

Pro ČSSD v Bohumíně je už
léta samozřejmostí (nikoli jen
předvolební vábničkou), že
školy jsou VIZITKOU města.
A je to na nich vidět na první 
i druhý pohled. Kromě udržo-
vaných a opravených budov
nové šatny, jídelny, kuchyně,
obnovená hřiště, specializova-
né učebny, moderní učební
pomůcky. Letos navíc také při-
pravený nový obsah výuky -
školní vzdělávací program. 
A tak PODĚKOVÁNÍ zasílám

● UČITELŮM za to, že kro-
mě každodenní výuky, oprav,
příprav, dozorů, zvládli napsat
školní vzdělávací programy,

Minulý pátek se téměř dvoutisícovka 
bohumínských školáků dočkala vytouže-
ného posledního zvonění a s vysvědčením
v ruce vyrazila na prázdniny. Školy nezvy-
kle ztichly a učitelé si na chvíli mohou od-
dychnout. Mají za sebou další náročný rok.
Není to ten nejvhodnější okamžik k malé
bilanci a poděkování všem, s nimiž spolu-
pracujeme? 

Školy jsou vizitkou města - a je to vidět

které od září
nahradí staré
osnovy a do
výuky vnesou nové principy.
Ty umožní každému žákovi
vlastní cestu vzdělání tak, aby
mohl dosáhnout svého ma-
xima. Bude to učení bez ner-
vozity a stresu, změní se způ-
soby hodnocení, předměty se
budou prolínat, zaměřovat na
umění komunikace, porozu-
mění textu a zpracování infor-
mací. Přibude více hodin jazy-
ků i tělesné výchovy.

● ŘEDITELŮM za to, že zů-
stali i kantory a nezměnili se 
v úředníky a otroky narůstající

administrativy. Za to, že doká-
ží spolupracovat a mají nehy-
noucí chu� a odvahu pouštět
se do nových projektů. I za to,
že učitelům vytváří široký pro-
stor a podporují jejich nápady,
myšlenky a aktivity.

● SPRÁVNÍM ZAMĚST-
NANCŮM za čisté třídy,
chutné obědy, uklizené okolí

škol.
● RODIČŮM,
těm, kteří se

svým dětem věnují, udělají si
na ně čas, povídají si s nimi.
Vždy� výchova začíná a končí
v rodině. A škola je pro rodiče
partnerem, rádcem i pomocní-
kem. Je skvělé, že se rodiče stá-
le více zajímají nejen o známky
na vysvědčení, ale o veškeré
školní dění. Vždy� vzájemnou
spoluprací se dá mnohým pro-
blémům předejít, a vzniklé
snadněji vyřešit.

● OBČANŮM za to, že ne-
zapomněli na své mládí a mají
pochopení pro omladinu. Je

sice někdy hlučná, nevycvála-
ná a drzá, ale často je to jen
skořápka, kterou zakrývá svůj
strach a nejistotu.

● ZASTUPITELŮM za to,
že školám fandí a neškrtají jim
rozpočet jako ministerstvo
školství.

● MINISTERSTVU za to,
že nás zbavuje iluzí a staví no-
hama na zem. Chybí peníze? -
Nevadí, ušetříme na školství.
Nejsou kvalifikovaní učitelé? -
Nevadí, povolíme maturan-
tům, a� je nahradí. Neumíme
definovat, co má umět matu-
rant? Žádný problém - odsu-
neme či lépe zrušíme celostát-
ní srovnávací maturity. Ještě
by se ukázalo, co která škola
naučí.

Využijme nastávajících dvou
měsíců školního volna k odpo-
činku a načerpání nových sil.
Přeji vám pěkné, slunečné
prázdniny plné zážitků, dobro-
družství a dobré nálady.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

Demonstrace se zúčastnili kromě
všech odborových svazů sdružených
v ČMKOS a v asociaci samostatných
odborů (OSČMS) také odborové sdru-
žení železničářů, Lékařský odborový
klub, Sdružení pacientů ČR, Sdružení
nájemníků ČR, rada Seniorů ČR, ini-
ciativa NE základnám a mnohé další.

Demonstraci přišli pozdravit i hos-
té ze zahraničí. 

Reiner Hoffmann, zástupce gene-
rálního tajemníka Evropské odboro-
vé organizace vyslovil podporu 60
milionů odborářů z celé Evropy: »Bu-
deme-li držet pohromadě, pak se
nám společně podaří prosadit zlep-
šení pracovních i životních podmínek
v ČR i v celé Evropě.«

Demonstranti přišli se spoustou
hesel a sloganů: 

Jak se vypořádáme s těmi, kteří
nezákonně zbohatli na privatizaci?
Vláda ví, jak na ně - snížíme jim daně!
● Hřešte klidně, křes�ané, Čunek se

»Řada lidí a politiků pochybovala o tom, že dokážeme naplnit půlku
Václavského náměstí, tak a� se na to podívají, je plné!«, to byla slova mí-
stopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS)
Jaroslava Zavadila, když průvod asi 35 tisíc demonstrantů proti vládní re-
formě veřejných financí došel na Václavské náměstí a pokračoval: »Měli
jsme velké problémy s tím, abychom tady mohli postavit tribunu, magist-
rát nám to nepovolil, je to politická zbabělost.«

vás zastane, a když si Čunek zahřeší,
Vesecká to vyřeší. ● Už je načase
zbavit se Nečase. ● Škrtá se až za ho-
ry, zbývá škrtnout odbory. ● Tahle
vládní koalice 
okrádá nás o tisí-
ce. ● Chceme ro-
zumný dialog, ne diktát. ● Reforma
jen škrty řeší, podvodníci už se těší.
● Topolánkova reforma, to je šlápnutí
do h..... ● Daně budou vyřešeny, zbý-
vá už jen zvednout ceny.

Výzvu účastníků demonstrace ad-
resovanou veřejnosti i politikům pře-
četl předseda OS Kovo Josef Středula.

»Na tomto místě lidé v roce 1989
necinkali klíči pro vítězství několika
vyvolených jedinců, ale pro svobodu
a lepší život v občanské společnosti.
A my zde vyslovujeme nespokoje-
nost s nespravedlivou reformou, kte-
rou chystá současná koaliční vláda.
Tuto reformu má zaplatit většina z nás

zdražením potravin a základních po-
třeb, snížením sociálních dávek a za-
vedením poplatků u lékaře. Odmítá-
me, aby reforma nejvíce ohrozila za-
městnance s nízkými a průměrnými
výdělky, rodiny s dětmi a důchodce. 

Odmítáme reformu, kde bohatí bu-
dou ještě více bohatnout a chudí více
chudnout. Jako odbory na to máme

plné právo, je to
naše povinnost.
Zastupujeme vel-
kou skupinu ob-

čanů, zaměstnanců, kterým má být
nesmyslně zdaňován jakýsi super-
hrubý příjem. Politici nám o reformě
lžou. Zatajili její skutečné záměry 
a dopady. Straší občany katastrofál-
ním zadlužením ČR. Dluhů se nezba-
víme, když snížíme daně a škrtneme
sociální výdaje. Jak je možné, že za
14 dní nemoci s průměrným platem
přijdeme téměř o 1000 korun, přitom
pojistný systém, do kterého přispívá-
me pro případ nemoci, je v přebytku
přes 7 miliard korun?

Klíčem celé reformy má být výraz-
né snížení daní bohatým, které způ-
sobí miliardové schodky ve státním

rozpočtu. Ptáme se, jak je chce vláda
zakrýt? Odpově�: Tím, o čem raději
nemluví - privatizací a zpoplatněním
veřejných služeb, zdravotnictví, škol-
ství, veřejné dopravy, energie, pošty.

Česká společnost potřebuje tako-
vou reformu, na které se budou spra-
vedlivě podílet všichni občané podle
svých majetkových a příjmových
podmínek. Potřebujeme reformu, kte-
rá si posvítí na daňové úniky a sku-
tečné černé pasažéry.

Vyzýváme poslance a senátory,
nedopus�te nespravedlivou reformu
veřejných financí. 

Vyzýváme občanskou veřejnost,
ptejte se politiků, které jste volili,
proč snížení daní nejvyšším příjmo-
vým a majetkovým skupinám máme
zaplatit my, zaměstnanci a naše rodi-
ny.«

Hodinová demonstrace končí, z tem-
né oblohy se náhle spouští déš� a sou-
časně k nebi stoupají tisíce balónků.
»Tak rychle mohou odletět do háje 
i darebáci ze Strakovky,« byla slyšet
nakvašená chlapská předpově�.

Jiří STRNAD, Českomoravský 
odborový svaz pracovníků školství

pol i t ika

Byl jsem v Praze na demonstraci

Příspěvky politických stran nejsou redigovány
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pozvánka

Blahopřání - jubilea

�

Dne 29. června 2007
oslavila 

své 86. narozeniny

paní Mária

MIADIKOVÁ
z Bohumína. 

Babičko, děkujeme
za Vaši lásku a starostlivost. 
Vše nejlepší, hodně zdraví 

a spokojenosti do dalších let ze srdce
přeje pravnučka s maminkou, 

rodina Machova a Smolíkova z Přelouče.

�

V měsíci červenci 
oslaví manželé 

Jan a Ludmila

VYKYDALOVI 

svá jubilea 85 let 
a zároveň 60 let 

společného života,
diamantovou svatbu. 

Za celou rozvětvenou rodinu přeje
mnoho zdraví a štěstí syn Zdeněk 

a pravnuk Radeček 
posílá velkou pusu.

Naposledy 
jsme se rozloučili

Ceník inzerce
Společenská kronika

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

Pravoslav Černoušek, * 1935, Bohumín;
Aloisie Hadlíková, * 1922, Bohumín-
Pudlov;
Marta Kladivová, * 1915, Starý Bohumín;
Leokadie Ševčíková, * 1918, Starý Bohu-
mín;
Zdenka Pawová, * 1935, Bohumín;
Antonín Petr, * 1934, Bohumín;
Alžběta Soldánová, * 1934, Starý Bohu-
mín;
Antonie Wolková, * 1947, Bohumín; 
Albert Nawrat, * 1921, Bohumín;
Ludmila Moladová, * 1942, Bohumín;
Wanda Musiolová, * 1929, Bohumín;
Božena Vojáčková, * 1923, Bohumín; 
Jan Harcsa, * 1944, Bohumín;
Josef Suder, * 1921, Bohumín;
Koloman Gabčo,* 1929, Bohumín-Pudlov.

Na bohumínské radnici si řekly své
ANO tyto páry:

Petr Jasáň a Petra Střádalová, oba z Bo-
humína; (Omlouváme se za vypadlé písmen-
ko »a« u jména Petra v minulém čísle.)

Petr Zivala a Gabriela Ligocká, 
oba z Bohumína;

Daniel Urbanczik a Petra Nováková,
oba z Bohumína;

Pavel Lochman a Martina Tobiášová,
oba z Bohumína;

Igor Za�ko a Lenka Bútorová, 
oba z Bohumína;

Rostislav Drobek a Ta�ána Tesařová,
oba z Bohumína;

Josef Foltýn a Radana Dominiková, 
oba z Bohumína;

Jan Košinár a Anna Pryszczová, 
oba z Bohumína;

René Tomala a Romana Gajdošová, 
oba z Bohumína;

Kamil Vojnar a Jana Lenczyková, 
oba z Bohumína;

Martin Čaniga a Radka Piskořová, 
oba z Dolní Lutyně.

Na společnou 
cestu životem 

Vzpomínky - úmrtí

Sedm let je již tomu, 
sedm let neslyšíme její hlas, 
zůstává však stále s námi 

a krásné vzpomínky žijí v nás.

Dne 7.7. vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
naší milované manželky,

maminky, babičky 
a prababičky 

paní Věry LEKEŠOVÉ. 

18.7. by oslavila své životní jubileum 
75 let. S úctou a láskou vzpomínají 

manžel a dcery s rodinami.

S největší láskou,
co v srdíčku máme, 
stále Tě, Zdenečku,

vzpomínáme.

Dne 1. července 2007
by oslavil 58 let náš
vroucně milovaný 
a nenahraditelný 

manžel, bratr, tatínek, dědeček a strýc 

pan Zdenek KUPKA. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Elena a celá rodina. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Maminky neumírají, 
maminky jen spí, aby žily
v myšlenkách a srdcích
svých dětí a blízkých.

Dne 22.6.2007 jsme
vzpomněli 10. výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky

paní Elišky ZUZÁNKOVÉ. 
S láskou vzpomínají syn Oldřich, dcera

Eliška s manželem Jozefem, vnučka Ivana,
Gabriela s manželem Rostislavem, 

pravnoučata Eliška, Filip a Sebastien.

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

nikdy nezapomene.

Dne 29.6.2007 
uplynuly 3 roky 

od úmrtí 

pana Jana ZMUDY
z Bohumína. 

S úctou a láskou vzpomínají 
manželka Renáta, syn Adam, dcera Eva 

a celá rodina.

Orbis Pictus 
v Kroměříži? Jedeme!

Spojení interaktivní výstavy hudeb-
ních soch s kouzelným prostředím
Květné zahrady je natolik lákavé, že
jsme se rozhodli zorganizovat jedno-
denní spanilou jízdu do Kroměříže.

Navíc jako sdružení milovníků kultury
chceme zájezd zpestřit dalšími aktivitami.
Pojede s námi fotograf Pepe Piechowicz,
který slíbil minikurz focení, nebo kadeřni-
ce pro duši Kamila Tjokordová, od které
můžeme očekávat příjemné zpestření pik-
niku v Podzámecké zahradě. I další naši
přátelé mají ke Kroměříži i k výstavě co ří-
ci, takže je velká šance, že se každý dozví
něco nového. Autobus je objednán na 5.
srpna od 8 do 22 hodin, neváhejte příliš
dlouho!

Blíže k organizaci zájezdu na stránkách
www.maryska.cz, k zámku a zahradám na
www.azz.cz, k výstavě www.pampaedia.cz.
Objednávky na tel. 605 964 152 - Táňa,
nebo přímo v Maryšce, vždy v úterý a ve
středu. (tak)
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Vzpomínky - úmrtí

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

nikdy nezapomene.

Dne 11. července 2007
vzpomeneme 

5. smutné výročí 
úmrtí 

pana Rudolfa SNĚHOTY. 

S láskou a úctou vzpomíná 
syn Pavel s manželkou Monikou 
a vnoučaty Kateřinou a Petrem.

Za život prožitý s Tebou,
za lásku, kterou jsi nám dal,
Tvá památka je stále živá,
ta v srdci zůstane nám dál.

13. července 
vzpomeneme 

15. výročí úmrtí 
mého manžela, 

tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Josefa BYRTUSE. 

Vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Už nevzbudí Tě slunce,
ani krásný den. 

Na tichém hřbitově 
sníš svůj věčný sen. 

Dne 10.7. uplynou 
dvě léta od úmrtí 

a 18.8. by se dožila 
88 let maminka, 

babička a prababička 

paní Anděla ONDRÁKOVÁ 
z Bohumína. 

Nezapomenou dcera Hilda s rodinou,
dcera Anna, vnuci, vnučky a pravnuci.

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

nikdy nezapomene. 
Dne 11. července 2007
vzpomeneme smutné 

6. výročí úmrtí 
našeho drahého 
manžela, tatínka, 

dědečka, pradědečka a tchána 

pana Pavla KOLESÁRA. 
Vzpomínají manželka Jindřiška, 

dcera Zdenka s rodinou 
a syn Stanislav s rodinou.

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

nikdy nezapomene.

�
Dne 8. července 2007

vzpomeneme 
nedožitých 60 let 

paní Marie DZIADZIOVÉ. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Čas umí vše zahojit,
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

Dne 8. července 2007
vzpomeneme 

již 10. výročí úmrtí 
našeho drahého 

manžela a tatínka 

pana Miroslava SVOBODY. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Markéta s dcerami Evou a Janou. 

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Čas plyne, 
ale bolestná vzpomínka 

v srdci zůstává...

�
Dne 16. července 2007

uplyne 1 rok 
od smutné chvíle, 

kdy nás navždy opustil 

pan Jan VANČIŠIN. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Věra s rodinou.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

�
Dne 19.7.2007 
vzpomeneme 

1. smutné výročí 
úmrtí 

pana Josefa KOLTUNA. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka 
a dcery Jana a Eva s manželem.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval a opustil,

ten neodešel.

�
Dne 13.7.2007 
uplyne 10 let 

od úmrtí 

paní Žofie BUROVÉ
z Bohumína.

S úctou a láskou vzpomínají manžel, 
dcera s manželem, vnučky s rodinami 

a pravnuci.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dne 14. července
2007 vzpomeneme
nedožitých 60 let 

pana Rudolfa BOBKA
z Bohumína. 

S láskou a úctou vzpomínají sestra Josefa
s manželem, Veronika s manželem, 

Lenka s manželem a Kamil.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdcích Tě stále 

budeme mít.

Dne 12. července vzpo-
meneme 4. smutné

výročí úmrtí 

pana Josefa JANÍKA. 

Zároveň by se 3.8.2007 dožil 58 let. 
S úctou a láskou vzpomínají 
syn Radomír a dcera Daniela 
a všichni, kdo ho měli rádi.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, chviličku
postát a tiše vzpomínat.

12. července 2007
vzpomeneme 6. smutné
výročí, kdy nás navždy

opustil náš drahý 

pan Karel
JUREČEK.

Zároveň vzpomeneme 16.8.2007 
jeho nedožité 62. narozeniny. S láskou,
úctou a bolestí v srdci stále vzpomínají 

sestry Jiřina a Marta s rodinami. 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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● Pronajmu byt 1+1 v Bo-
humíně, volejte po 18. hodině
✆ 728 227 961.

● Prodám dr. byt 3+1 s ga-
ráží v centru Bohumína. Jed-
ná se o kompletně zrekonstru-
ovaný a plně zařízený byt ve 2.
patře třípodl. domu. Cena 
1 100 000 Kč. ✆ 608 748 047

● 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.

● 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.

● 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.

● Koupím byt 2+1 na ul. To-
vární, kontakt ✆732 328 983.

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

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

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

● Hledám pronájem gará-
že, ✆605 427 016.

● Pronajmu byt 0+1 s lod-
žií v centru Bohumína, částeč-
ně zařízený, dlouhodobě, 
✆777 979 158.

● Prodám družst. byt 2+1 
v centru, plastová okna, vel.
60 m2, ✆777 979 158.

● Prodám zahradu - stav.
parcelu, Skřečoň, zahr. do-
mek, elektřina, pit. voda, o-
ploceno, 1450 m2, cena doho-
dou. ✆602 586 904, od 14 do
18 hod.

● Hledám pronájem garáže
v okolí sídliště Tovární, ✆732
624 072, platba předem.

● MOBO PROFI - malby,
nátěry, zed. práce, okna, dve-
ře, nábytek, střechy (laková-
ní), dlažby, zám. dlažby, obkla-
dy, ceny dohodou, možnost
slevy. ✆728 297 732, 604 161
562.

● Vyměním byt 1+1 v cent-
ru města v nízké zástavbě (vý-
tah) za byt 3+1 s balkonem. 
✆723 003 329, 737 326 365.

● Vyměním hezký st. 2+1,
I. kat. na Nerudově ul., bal-
kon, dřev. podl., nová kuch.
linka za menší nebo garsonku 
i II. kat. Doplatek dohodou. 
✆776 200 831.

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

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

● rekondiční cvičení

● masážní stroj BODY ROLL

● infrasauna

● bylinný parní box

● masážní křeslo jazz

● NOVINKA − LYMFATICKÉ MASÁŽE 

Společnost BM servis a. s. nabízí k pronájmu 

NEBYTOVÉ PROSTORY

(kanceláře včetně základního vybavení) 
v budově na ulici Krátká 775 v Bohumíně. 

Jedná se o celkem 10 kanceláří v 1. a 2. nadzemním podlaží.
Kanceláře lze pronajmout i jednotlivě. 

Cena za nájem je 700 Kč/ 1m2/rok + služby. 

Bližší informace získáte na tel.: 
596 092 446, 596 092 456, 596 092 443

RELAX RELAX STUDIO
vše pro zdraví

a krásu

www.relaxstudio.cz

Tel. 731 157 760

AREÁL BÝVALÝCH KASÁREN BOHUMÍN

Hasičský memoriál v Záblatí
V neděli 21.7. pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Zá-

blatí další, již třetí ročník »Memoriálu pana Aloise Škuty«
v hasičském sportu. 

Soutěž se uskuteční na hřišti TJ Slovan Záblatí (za hasič-
skou zbrojnicí) od 14 hodin na pamě� zasloužilého dobrovol-
ného hasiče, dlouholetého funkcionáře a pokladníka Sboru
dobrovolných hasičů v Záblatí. Soutěž je vypsána v hlavní ka-
tegorii pro dospělé hasiče (muže i ženy) i v kategorii »veterá-
ni« pro hasiče nad 35 let. Pro nejlepší družstva jsou připrave-
ny hodnotné věcné odměny včetně hlavní ceny - putovního
poháru pro vítěze, který věnovala dcera Aloise Škuty Věra
Tvardková s rodinou. Pro všechny účastníky i diváky je zajiš-
těno bohaté občerstvení a zcela určitě i veselé zážitky.

Srdečně zveme všechny příznivce dobrovolných hasičů 
a dobré zábavy.

Jiří MISIOŘ, starosta SDH Záblatí

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
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KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 4. do 31. července 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

■ 16. - 20.7. PRÁZDNINOVÝ LETNÍ TÁBOR s bo-
hatým programem. Cena včetně pojištění a obědů
v restauraci Rio je 500 Kč. Dům dětí a mládeže, 
� Ondřej Veselý.

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.

■ 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 Bobeše je otevřena i během prázdnin
ve všední dny od 8.30 do 12 hodin, v po, út a čt ta-
ké od 15 do 18 hodin. 
■ 10.7. v 16 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ MA-
MINKY. Poradenství je zdarma. 
■ 10.7. v 17 hodin JAK SE NEBÁT PORODU. Be-
seda pro nastávající maminky, následuje cvičení. 
■ 17.7. v 16 hodin JAK SPRÁVNĚ NOSIT MI-
MINKO. Výuka manipulace s kojencem, následu-
je cvičení. 
■ 18.7. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - nastřelo-
vání náušniček. Nutná objednávka předem. 
■ 18.7. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání
dětí. Nutná objednávka předem. 
■ 24.7. v 17 hodin VŠE O ŠESTINEDĚLÍ. Beseda
pro nastávající maminky, následuje cvičení. 
■ 31.7. v 17 hodin JAK JSME PŘIŠLI NA SVĚT.
Vývoj smyslů, prenatální komunikace. Beseda pro
nastávající maminky, následuje cvičení.

Všechny uvedené akce probíhají v Centru
Bobeš.

PROVOZNÍ DOBA V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ O PRÁZDNINÁCH

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

telefon: 596 012 203

■ oddělení pro dospělé čtenáře
pondělí a úterý 8 - 12 13 - 17 hodin
středa zavřeno
čtvrtek a pátek 8 - 12 13 - 17 hodin

■ oddělení pro děti a studovna
pondělí a úterý 9 - 12 13 - 17 hodin
středa zavřeno
čtvrtek a pátek 9 - 12 13 - 17 hodin

■ pobočka Skřečoň
pondělí 13 - 17 hodin, čtvrtek 9 - 11 a 12 - 17 hodin

■ pobočka Starý Bohumín
úterý a pátek 13 - 17 hodin

■ pobočka Záblatí
pondělí 13 - 17 hodin

K3 BOHUMÍN (dříve K.A.R.)

Studentská 781,
www.karbohumin.cz, 

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

■ 9. - 12.7. FILMOVÁ PÁBENÍ BOHUMILA HRA-
BALA. Areál letního kina (v případě nepříznivého
počasí sál kina).
■ 9.7. ve 21.15 hodin PERLIČKY NA DNĚ. Vstup-
né 50 korun.
■ 10.7. ve 20 hodin PŘEDNÁŠKA: Filmové adap-
tace Bohumila Hrabala.
■ 10.7. ve 21.15 hodin, OSTŘE SLEDOVANÉ
VLAKY. Vstupné 50 korun.
■ 11.7. ve 21.15 hodin SKŘIVÁNCI NA NITI.
Vstupné 50 korun.
■ 12.7. v 18 hodin Z díla Bohumila Hrabala - VE-
ŘEJNÉ ČTENÍ. Náměstí T. G. Masaryka.
■ 12.7. ve 21.15 hodin OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE. Vstupné 70 korun.

Filmový klub Kloub tímto filmovým festivalem
připomíná 10 let od smrti světoznámého českého
spisovatele a pábitele Bohumila Hrabala.
■ 15.7. v 10 hodin RADOVANOVY RADOVÁNKY.
Divadlo pro děti, sál kina, vstupné 40 korun. 
■ 20.7. v 19 hodin MÓDNÍ PŘEHLÍDKA. Přehlíd-
ka práce řeckých módních návrhářů oděvnické
společnosti Laskara, ale také novinek ve světě
svatebních šatů španělské firmy St. Patrick. Sál
kina, vstupné 50 korun.

LETNÍ KINO

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

■ 5.7. ve 21.15 hodin PIRÁTI Z KARIBIKU - Na
konci světa. Film USA 2007, s titulky. přístupný,
75 Kč.
■ 8.7. ve 21.15 hodin VRATNÉ LAHVE. Film ČR
2007, přístupný, 70 Kč.
■ 13.7. ve 21.15 hodin KVASKA. Film ČR 2007,
přístupný od 12 let, 65 Kč.
■ 14.7. ve 21.15 hodin PUSINKY. Film ČR 2007,
přístupný od 15 let, 65 Kč.

■ 20.7. ve 21.15 hodin APOKALYPTO. Film USA
2006, s titulky, přístupný od 15 let. 70 Kč.
■ 21.7. ve 21.15 hodin TAJNOSTI. Film ČR 2007,
ŠÚ, přístupný od 12 let, 70  Kč.
■ 27.7. ve 21.15 hodin SHREK TŘETÍ. Film USA
2007, český dabing, přístupný, 70  Kč.
■ 28.7. ve 21.15 hodin BESTIÁŘ. Film ČR 2007,
113 min., přístupný od 15 let, 80 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 12.7. v 18 hodin OBSLUHOVAL JSEM ANG-
LICKÉHO KRÁLE. Veřejné čtení z díla Bohumila
Hrabala. Náměstí T. G. Masaryka a Salón Maryš-
ka. Pořadatel K3, OS Maryška a Filmový klub
Kloub, � Petr Vlček, ☎ 604 315 537.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKCE

■ 6.7. v 16 hodin, 7.7. v 11.30 hodin MUSIC ART
2007. 13. ročník multikulturního festivalu pro mla-
dé, tentokrát v Bohumíně. Vystoupí kapely z Čes-
ka, Slovenska, Polska, Ma�arska, Francie a USA.
Předprodej vstupenek infocentrum MěÚ, městská
knihovna, Bedrunka klub a AnnaBellLee Cafe. 
Letní kino, informace na www.ska.energia.cz/
musicart, info@energia.cz.
■ 14.7. ve 20 hodin ČERVENCOVÁ NOC. Zahrad-
ní slavnost se skupinou GROG v areálu sokolovny.
Informace Jan Gříbek, 603 504 828.
■ 28.7. v 16 hodin 105 LET KOŇKY, aneb koňka
se vrací. Vzpomínkový návrat historické koňské
tramvaje. Náměstí Svobody ve Starém Bohumí-
ně. Připravují občanské sdružení Přátel historie
Bohumín, Sbor dobrovolných hasičů Starý Bohu-
mín a K 3 Bohumín.

SPORT

■ 5. - 8.7. CELOSTÁTNÍ SRAZ turistů zdravotně
postižených v Brně. Sraz v 8 hodin na nádraží
ČD, odjezd v 8.20 hodin. � Eliška Tomaštíková,
☎ 731 883 947.
■ 14.7. Kolem vody - CYKLOTURISTIKA, cca 40
km. � P. Chromík, ☎ 605 830 561.
■ 14.7. v 9 hodin 1. ročník MEZINÁRODNÍHO
TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ V KOPANÉ. Hřiště
TJ Slovan Záblatí, � Jan Gříbek, ☎ 603 504 828.
■ 16.7.- 18.7. od 9 do 14 hodin KAMARÁD VO-
LEJBAL. Volejbalový kurz pro děti 9 - 14 let. 
Hřiště Na Kuželně, � Miroslava Kuchníková,
e-mail: kucha@post.cz, www.bezdebat.cz/sokol,
☎ 775 204 999.
■ 21.7. 14 hodin MEMORIÁL ALOISE ŠKUTY. 3.
ročník hasičské soutěže pro dospělé. Hřiště TJ
Slovan Záblatí.
■ 28.7. Pustevny - Čertův mlýn - Kněhyně. PĚŠÍ
TURISTIKA, cca 10 km. � Jaroslav Vykoukal, 
☎ 596 126 817.



Zahradní slavnost Církevní školy
Svůj školní rok ukončila také Církevní základní a střední

škola v Bohumíně. Zahradní altánek praskal ve švech a na im-
provizovaném pódiu se střídaly děti ze základní školy s těmi
většími. Připraveno bylo občerstvení, na zahradě se grilovalo,
kdo si zakoupil los, mohl vyhrát hezké dárky v tombole. V pro-
gramu vystoupil také taneční soubor v lidových krojích. 
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Nová prodejna
Občanům začala 28. červ-

na sloužit nová prodejna vy-
budovaná v prostorách býva-
lých kasáren na Šunychelské
ulici. Areál dala do provozu
společnost Lidl. Součástí stav-
by je velké parkoviště pro zá-
kazníky, okolní chodníky do-
staly nový povrch, v blízkosti
je nový nástupní ostrůvek
pro městskou dopravu. (red)

Hasičská liga
bude ve Vrbici

Desítky družstev z Morav-
skoslezského kraje budou bo-
jovat o putovní pohár rady
města Bohumína v 6. roční-
ku hasičského sportu. Závo-
dy budou zároveň 10. kolem
Moravskoslezské ligy v po-
žárních útocích, v níž je druž-
stvo vrbických hasičů na prů-
běžném třetím místě. Na vr-
bickém fotbalovém hřišti za-
čínají 28. července od 12 ho-
din boje o sekundy mezi pa-
desáti družstvy. (spe)

Rozloučení, ale jen na prázdniny
Akademií se rozloučily se školním rokem také všechny děti,

které navštěvují desítky kroužků Domu dětí a mládeže Bohu-
mín. Kromě tanečních skupin se předvedli kluci a děvčata vě-
nující se bojovému umění nebo soubor kytaristů. Po prázdni-
nách přibudou další desítky nových dětí, pro které tu připravu-
jí zajímavé kroužky. Text a foto na stránce: František KREJZEK

I když pršelo, děti se radovaly
Deš�ová přeháňka pokazila pečlivě připravované závěrečné

odpoledne školního roku v mateřské škola Na Pískách v Zábla-
tí. Vyzdobenou zahradu musela nahradit tělocvična. Ale na
dobré náladě to nikomu neubralo. »Malušci« i ty větší děti 
s chutí hopsaly v rytmu písniček a rodiče nešetřili potleskem.


