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Pohlazení žáby a polibek u fontány prý přinese lidem lásku. (1) Víly ze souboru Kates prý přivolaly do fontány vodu (2). Foto: František Krejzek

Políbení Odry a Olše aneb Fontána se probouzí

Jaký bude ten letošní ročník
Běhu ulicemi města? Rozhodně
po letech opět jedinečný v tom,
že 8. května ozdobí dokončené
náměstí v centru města. 

V deset hodin se ozve první vý-
střel startovací pistole a pustí na
start nejmenší děti s rodiči. V pě-
timinutových intervalech poběží
další kategorie. Štafetami základ-
ních škol v 11.45 hodin bude atle-
tický mítink ukončen. Ještě před
vyhlášením vítězů se poběží Běh
Terryho Foxe. Běh ulicemi města
bude v přímém přenosu vysílat
Televizní informační kanál. (red)

Pietní akt 
před radnicí

Letos si připomeneme 63. vý-
ročí skončení druhé světové vál-
ky pietním aktem před budovou
radnice. K pamětní desce, která
zmiňuje den osvobození našeho
města, položí kytice zástupci po-
litických stran, škol, společen-
ských a sportovních organizací.
Každoročně pietnímu aktu při-
hlíží několik desítek občanů, je-
jichž řady můžete rozšířit i vy. Kvě-
tiny společně položíme ve čtvr-
tek 8. května v 9.30 hodin. (red)

Přivítáme 12. ročník Běhu ulicemi města

Tímto aktem byla dokonče-
na několikaletá přeměna cent-
ra města z šedivého, pošmour-
ného náměstí na veselými bar-
vami, květinami, mladými stro-
my a zelení trávy zářící prostor.

»Rekonstrukce centra probíha-
la dlouhých 7 let. Za důležité po-
važuji skutečnost, že před zapo-
četím prací jsme se v městských
částech při pravidelných setká-
ních s občany ptali, zda považují

důstojné a krásné náměstí za dů-
ležité a oni, i když obvykle z okra-
jových částí požadují více investic
spíše do jejich lokalit, vyjádřili
souhlas. Je to náměstí všech oby-
vatel Bohumína a symbolizují to 
i jednotlivé stromy, které zasadili
právě obyvatelé příslušných částí.
Souhrnem celá rekonstrukce včet-
ně parkoviš� a kina stála 126 mi-
lionů korun a získali jsme na ni
krásných 53,5 milionů korun do-

tací,« řekl při slavnostním 
otevření fontány starosta Petr
Vícha.

Uvnitř dvou štíhlých, umě-
lecky zpracovaných kvádrů bí-
lého mramoru padají ze dvou
stran drobné pramínky (Odra
a Olše). Po celé výšce sloupu
se k nim přidávají další a další,
mohutní v proud vody až těs-
ně nad zemí se v klokotajícím
vření spojují v jeden perlivý
soutok. Kamenné kvádry z tma-
vě zelené žuly nesou ve čty-
řech světových stranách chrli-
če vody v podobě vodních tvo-

rů, kteří ze svých tlam doplňu-
jí vodu rozlévající se po kruho-
vém půdorysu a ztrácející se 
v zemi.

Zda se stane tradicí prvomá-
jové políbení u bílého soutoku
dvou řek, zůstává v možnos-
tech každého z nás. 

Na slavnostním spuštění
fontány se sešly desítky lidí.
Zšeřelým náměstím se nesly
tóny hudby, která doprovázela
tanec vodních víl, žongléři 
ozařovali nové »sousoší« oh-
ňovými fakulemi.

(Dokončení na str. 10)

Prvomájový večer si vybrali organizátoři ke spuštění fontá-
ny Soutok Odry a Olše na náměstí T. G. Masaryka. Slavnost
nazvali Políbení Odry a Olše.

Ilustrační foto z loňského roku.
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Omezení nákladní dopravy na Ostravské
Nejpozději o prázdninách

již nebude moci tranzitující
nákladní doprava projíždět
po silnici I/58 Ostravská v ú-
seku městských částí Vrbice
a Pudlova. Město se důrazně
postavilo za své občany byd-
lící v těchto částech, kteří 
oprávněně poukazují na to,
že souběžně postavenou dál-
nici kamiony nevyužívají 
a stále jezdí po této historic-
ky úzké komunikaci. 

Proto byl osloven odbor do-
pravy a silničního hospodář-
ství Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje a Ředitel-
ství silnic a dálnic, pracoviště
Ostrava, do jejichž kompeten-
ce tato komunikace spadá 
s tím, že město Bohumín poža-
duje zakázat v tomto úseku
tranzitující dopravu. 

Díky vstřícnému postupu,
zejména náměstka hejtmana
Pavola Lukši, který se maxi-
málně snažil nám vyhovět, se
podařilo problém vyřešit. Vý-
sledkem jednání byla dohoda
o umístění zákazové značky o-
mezující vjezd vozidlům, je-
jichž okamžitá hmotnost pře-
kračuje 12 tun, s dodatkovou
tabulkou »Mimo dopravní ob-

sluhy«, v úseku od kruhového
objezdu ve Vrbici po křižovat-
ku ulice Ostravské s ulicí Drá-
tovenskou. 

S krajským
úřadem bylo
dohodnuto, že nákladní auta,
která ze zákona nesmějí použí-
vat dálnici,  budou moci po
Ostravské ulici přes Vrbici 
a Pudlov projíždět i nadále.
Součástí zákazové značky bude

dodatková tabulka Dopravní
obsluze vjezd povolen.

V rámci výměny či doplně-
ní dopravního
značení k to-
muto zákazu

bylo rovněž dohodnuto, že se
změní přednost v jízdě na kři-
žovatce u bývalé Rybeny, která
je velká a ne příliš přehledná.
Po hlavní komunikaci tedy po-
jedete z ulice Čs. armády smě-

rem na nový hraniční most. 
I tato drobnost jistě přispěje 
k větší bezpečnosti na komu-
nikacích ve městě, které ještě
pár let budou snášet dopravu
spojenou s velkými stavbami,
a� už současnými (stavba
D47) či budoucími (úrovňový
železniční přejezd na ulici
Drátovenské).

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

doprava

Od 1. března 2008 mohou
rodiče požádat o zapsání dětí
do 10-ti let věku do svého ces-
tovního pasu. Tento zápis lze
provést do všech typů plat-
ných cestovních pasů. Zákon-
ný zástupce nebo pověřená 
osoba na základě plné moci
(nemusí být ověřená) může
požádat o zápis dítěte na úřadě
s rozšířenou působností podle
místa trvalého pobytu (MěÚ
Bohumín) nebo na jiném po-
věřeném úřadě, popřípadě na
zastupitelském úřadě ČR v za-
hraničí. K žádosti je nutné

předložit rodný list dítěte 
a platný cestovní pas. Osvěd-
čení o státním
občanství ČR
bude vyžado-
váno pouze v případě, že se dí-
tě narodilo v cizině, nebo se
rodiče i s dítětem dlouhodobě
zdržovali v zahraničí. Správní
poplatek činí 50 korun za kaž-
dý zápis dítěte mladšího 10-ti
let do již vydaného cestovního
pasu rodiče. Pokud bude ob-
čan žádat o vydání nového ce-
stovního pasu a současně 
i o zápis dítěte mladšího 10-ti

let, správní poplatek se za ten-
to zápis nevybírá. Z technic-
kých důvodů nebude možné
zápis provádět na počkání.

Druhá změna se týká vydá-
vání cestovních pasů dětem
mladším 5-ti let. Od 25. dub-
na 2008 lze požádat o vydání
cestovního pasu s nosičem 

dat s biomet-
rickými údaji 
a strojově či-

telnými údaji i dětem mladším
5-ti let. Pokud rodiče budou
požadovat tento cestovní pas,
musí se dostavit na úřad podle
místa trvalého pobytu (MěÚ
Bohumín) i s dítětem z důvo-
du pořízení fotografie - biome-
trických údajů. K prvnímu 
vydání cestovního pasu musí
zákonný zástupce předložit 
osvědčení o státním občanství

ČR dítěte, jeho rodný list, plat-
ný občanský průkaz. Správní
poplatek je 100 korun a plat-
nost pasu 5 let. Lhůta pro vy-
řízení tohoto cestovního pasu
je 30 dnů.

Od stejného data, tedy od
25. dubna 2008, se přestaly
vydávat dětem ve věku 0 až 5
let cestovní pasy s platností na 
1 rok. 

V současné době se cestovní
pasy bez nosiče dat s biome-
trickými údaji a bez strojově
čitelných údajů vydávají pro
všechny (děti i dospělé obča-
ny) pouze na dobu 6 měsíců.
Správní poplatek u dětí ve vě-
ku od 0 do 15 let činí 1 000 ko-
run, dospělí zaplatí 1 500 ko-
run. 

Ludmila MRAZÍKOVÁ,
právní odbor

Dvě změny ve vydávání cestovních dokladů
Zápis dětí do cestovních pasů rodičů a vydávání cestovních

pasů dětem mladším 5-ti let se od března a dubna řídí novela-
mi zákonů č. 107/2007 Sb. a 140/2008 Sb., kterými se mění
zákon č. 329/1999 Sb., O cestovních dokladech a zákon 
O správních poplatcích č. 634/2004 Sb. v platném znění.

aktuálně

Provoz nákladní dopravy po Ostravské ulici by měl od července radikálně klesnout. Foto: František Krejzek
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Den Země v meandrech Odry

víte ,  že . . .
... v Bohumíně a Rychvaldu

vloni došlo k nárůstu celkové-
ho počtu podnikatelů? Celkem
je jich 3 711, což je nejvíce 
za posledních pět let. (luk) 

Termíny licitací městských bytů 

I Byt na ulici Budovatelské
308, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 2, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 57,82 m2, pro
výpočet nájemného 57,42 m2.
Prohlídka bytu 13.5. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
19.5. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čáslavské
986, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 8, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 55,73 m2, pro
výpočet nájemného 54,83 m2.
Prohlídka bytu 15.5. od 10.30
do 11 hodin. Licitace se koná
19.5. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
689, 1+3, kategorie I., číslo

bytu 12, 4. nadzemní podlaží.
Celková plocha 92,70 m2, pro
výpočet nájemného 92,70 m2.
Prohlídka bytu 16.5. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
19.5. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
931, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 2, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,49 m2, pro
výpočet nájemného 51,12 m2.
Prohlídka bytu 15.5. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
19.5. v 16.45 hodin. 

Nová, opakovaná licitace,
které se mohou zúčastnit ob-
čané EU s trvalým pobytem na
celém území ČR: 

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 71, 13. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 29,68
m2, pro výpočet nájemného
28,11 m2. Prohlídka bytu 16.5.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace
21.5. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Okružní 1068,
1+2, kategorie I., číslo bytu

7, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 45,97 m2, pro výpo-
čet nájemného 44,97 m2. Pro-
hlídka bytu 22.5. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 26.5. 
v 16 hodin. 

Bližší informace získáte na
telefonu 596 092 199. (vach)

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 ne-
bo 243. Vyvolávací cena je 24 korun za metr čtvereční. Po-
drobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sekce
radnice - úřední deska. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Akce začala v 9 hodin na
starobohumínském valu. Sou-
částí byla odborná přednáška
Vladislavy Hamplové. Všichni
žáci se aktivně zapojili do sbě-
ru odpadků. Nasbírali sedm-
desát stodesetilitrových pytlů
a další objemný odpad, napří-
klad pneumatiky, autosedačky,
kovové barely či dřevěné pale-
ty. Brigáda měla své pokračo-
vání v odpoledních hodinách

v prostoru Kopytova. Zúčast-
nili se jí členové Dětského
dobrovolného hasičského sbo-
ru v Kopytově. Nasbíralo se 12
pytlů odpadu. Děti byly opět
odměněny sladkostí. 

Členové občanského sdru-
žení o den později prošli od
Bohumínské stružky směrem 
k valu ve Starém Bohumíně.
Sesbírali zbytky »asfaltových
produktů« a naplaveninový

odpad v blízkosti břehu. Řeka
vydala členům poklad: »vzkaz
v láhvi«. Vzkaz byl vyloven,
zdokumentován a stane se zá-
kladním exponátem k založení
»muzea kuriozit HMO«. 

Také studenti gymnázia se
25. dubna zapojili do úklidu.
Osmdesát prvňáků nasbíralo
v prostoru Šunychlu a starého
ramene řeky Odry sedmdesát
pět pytlů různého odpadu 
a další objemný odpad. 

Celkem se všech akcí ke Dni
země zúčastnilo přes 500 
účastníků.

Jarmila LIBERDOVÁ

Den Země organizovalo občanské sdružení Hraniční mean-
dry Odry ve spolupráci s Masarykovou základní školou, dob-
rovolným hasičským sborem Kopytov a gymnáziem Bohu-
mín. Akce probíhala od 18. do 25. dubna za podpory Morav-
skoslezského kraje. 

První světelně
řízený přechod
pro chodce

Začátkem prázdnin letoš-
ního roku dojde k úpravě
stávajícího přechodu pro
chodce u základní školy ve
Skřečoni. Tento přechod bu-
de doplněn semaforem s tla-
čítkem. Stisknutím tohoto
tlačítka bude umožněn pře-
chod chodcům.

Již od roku 2005 se dopravní
odborníci ve městě zabývali 
otázkou vhodného umístění
dalšího přechodu pro chodce
doplněného semaforem. Zva-
žovalo se více variant, mezi ni-
mi byl i požadavek občanů 
umístit tento přechod v oblasti
pošty ve Skřečoni. Tomuto ře-
šení však brání několik důvo-
dů. Na straně u pošty je chod-
ník, ale bohužel na protější
straně schází a zároveň se zde
nachází autobusový záliv k za-
stávce. Šířkové poměry silnice
v tomto místě jsou dle dneš-
ních norem nevhodné, je příliš
široká pro zřízení jednoduché-
ho přechodu a málo široká pro
zřízení přechodu s ostrůvkem.

Z toho vyplývá, že zřízení
dalšího přechodu v blízkosti
stávajícího (cca 85 m) u zá-
kladní školy na silnici I. třídy
není vhodné jednak z hlediska
technického a zároveň vzhle-
dem k plynulosti dopravy. Pro-
to tato varianta byla zamítnuta. 

Nakonec bylo rozhodnuto
vybavit semaforem jako první
v našem městě již stávající pře-
chod u základní školy. Důvo-
dem je blízkost základní školy
a zároveň jeho jednoduché
technické provedení. Realiza-
ce stavby bude zahájena v čer-
venci a dokončena v srpnu. 

Umístěním semaforů dojde
ke zvýšení bezpečnosti nejen
školáků, ale i ostatních obča-
nů při přecházení přes frek-
ventovanou cestu.

Adriana ALTOF, 
odbor investiční

Foto: Nikola Liberdová
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Od začátku dubna probí-
hají ve městě opravy komu-
nikací a chodníků po zimě.
Na 18 místech se nového po-
vrchu dočkají silnice, opravy
chodníků má město naplá-
nováno hned ve 20 lokali-
tách. Opravy si letos vyžádají
celkem 7,5 milionu korun. 

Na chodníky půjde 4,8 mili-
onu korun, na cesty pak 2,7
milionu korun. Zatímco opra-
vy chodníků začaly už v břez-
nu, u silnic se řemeslníci pus-
tili do práce v polovině dubna.

»V březnu jsme s radními ob-
jížděli vytipovaná místa k opra-
vám a rozhodovali přímo na mís-
tě podle jejich stavu, co se letos
dočká opravy. Děláme to tak kaž-
dý rok, přímo v terénu posuzuje-
me situaci a podle té pak rozho-
dujeme, jaká komunikace dosta-
ne přednost a kterou je možné ješ-
tě odložit,« uvedl starosta Bo-
humína Petr Vícha.

Po letošní mírné zimě ne-
jsou komunikace naštěstí pří-
liš poškozené. Proto město le-
tos investuje více peněz do 
oprav chodníků, než do oprav
silnic. »Nejvíce peněz, přes půl
milionu korun, si vyžádá oprava
Palackého ulice, opravovat se bu-
de i Čáslavská ulice za 310 tisíc
korun a část náměstí Svobody ve
Starém Bohumíně za 360 tisíc
korun. V městské části Záblatí se

dočká opravy ulice Na Pískách
za 185 tisíc korun a v bohumín-
ské části Nová Ves to pak budou
hned tři ulice - Podvojná, Přední
a Na Hrázi, dohromady za 395
tisíc korun,« řekl Pavel Klimo-
vič, vedoucí odboru životního
prostředí a služeb bohumínské
radnice. 

Na nový povrch se letos mo-
hou těšit i chodníky na 20ti
místech po celém městě. Na-

příklad za 860 tisíc korun se
zámkové dlažby dočká chod-
ník na Štefánikově ulici v cent-
ru ve směru od drogerie Na
Schodech k evangelickému
kostelu. Nový chodník čeká
také na školáky, kteří navště-
vují základní školu na ulici Čs.
armády, před budovou školy se
totiž také nově objeví zámková
dlažba. Oprava přijde na 570
tisíc korun. Novou dlažbu zís-

ká také část chodníku v Má-
chově ulici za 410 tisíc korun
nebo část chodníku ve vnitro-
bloku domů naproti super-
marketu Lidl na Šunychelské
ulici za 362 tisíc korun. Nové
bezbariérové sjezdy jsou již
částečně dokončeny v Tovární
ulici. Zbývají ještě dokončit
další čtyři. Celková úprava bu-
de stát 153 tisíc korun.

Lucie BALCAROVÁ

Začaly opravy chodníků a silnic 

Letos byla dokončena oprava Palackého ulice. Poslední úsek komunikace dostal nový povrch.
Foto: František Krejzek

Program je posouzen z hle-
diska vlivů na životní prostře-
dí. Do návrhu koncepce je
možno nahlížet a každý může
zaslat své vyjádření či připo-
mínky do 18. května na adre-
su: Ministerstvo životního
prostředí, odbor posuzování
vlivů na životní prostředí 
a IPPC, Vršovická 65, 100 10
Praha 10 - Vršovice. Své vy-
jádření ke koncepci může kaž-
dý také podat prostřednictvím
MěÚ Bohumín, odboru život-
ního prostředí a služeb.

Návrh koncepce, posouzený
z pohledu vlivů na životní pro-
středí, je k nahlédnutí (na
CD) na radnici (kancelář 213,
nebo 215 ) do 18. května.

Do návrhu koncepce, včet-
ně vyhodnocení jejich vlivů na
životní prostředí, lze také na-
hlédnout v Informačním sys-
tému SEA http://eia.cenia.cz/
sea/koncepce/prehled.php, kód
koncepce MZP065K.

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru 

životního prostředí a služeb

Program ke zlepšení ovzduší
Městský úřad v Bohumíně obdržel z Ministerstva životního

prostředí návrh koncepce »Program ke zlepšení kvality 
ovzduší Moravskoslezského kraje«.

Opravy a údržba malých
zdrojů tepla, provozovaných
BM servisem, a. s., budou pro-
váděny v termínu od 2. do 13.
června. Odstávka se týká těch-
to kotelen:

PK 6 - Husova 559, PK 21 -
Masarykova 225, PK 27 - Čá-
slavská 1067, K 30 - Jateční,
PK 34 - Na Chalupách 121, PK
38 - 41 - požární zbrojnice

Pudlov, Záblatí, Starý Bohu-
mín a Vrbice, PK 43 - pošta
Pudlov, PK 46 - pošta Záblatí
a PK 47 - Čáslavská 268. 

V termínu od 16. do 20.
června budou odstaveny ko-
telny PK 7 - 9. května 592, PK
37 - Nerudova 1156 a PK 44 -
Školní 65. Po dobu odstávky
nepoteče teplá voda.

Petr BIJOK, BM servis, a. s.

Letní odstávky malých zdrojů tepla

...Ředitelství silnic a dálnic ČR
uskutečňuje další krok k propo-

jení Ostravy se zbytkem České republiky? V úterý 6. května byl
slavnostně zprovozněn úsek budované dálnice D47 (D1) v části 
Bílovec - Ostrava, Rudná. Na něj bude navazovat již zprovozněná část
Ostrava, Rudná - Bohumín, která byla otevřena v prosinci 2007. 

víte ,  že . . .
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ložil pneumatiky, autosedačku,
větší množství PET lahví a dal-
ší věci. Případ byl postoupen
přestupkové komisi. 
■ Před půlnocí 26. dubna
strážníci zajistili v Rychvaldu
dvojici mladíků, kteří podél
komunikace vytrhávali plasto-
vé patníky. Mladíci uhradili
blokovou pokutu a vše uvedli
do původního stavu. 
■ Hlídka rychlým zákrokem za-
držela muže, který rozbil skle-
něné vstupní dveře do pivnice.
■ Za klubem Bedrunka v parku
P. Bezruče strážníci zadrželi
hledaného muže. Po spatření
hlídky se dal mladý muž na ú-
těk, avšak nebyl tak fyzicky
zdatný jako strážníci. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Hodinu po půlnoci 7. dubna
kontrolovali strážníci v rych-
valdské části Václav muže ve vo-
zidle. Na místě si ověřili, že vo-
zidlo je kradené a je předmětem
pátrání. Vše předali Policii ČR.
■ Poblíž vozového depa zadrže-
li strážníci muže podezřelého  
z krádeže 19 kusů hliníkových
zavazadlových polic z vagónů
Českých drah, které převážel
na vozíku.
■ I takové maličkosti, jako je u-
kradené zadní kolo bicyklu
strážníci dovedou vyřešit. Za-
drželi dva pachatele, u kterých
odcizenou součástku zajistili. 
■ Ve Starém Bohumíně, na
břehu Odry, založil mladík,
který byl před třemi dny zadr-
žen s odcizenou částí bicyklu,
černou skládku, na kterou od-

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

Maják městské policie

Záblatští žáci pro Den Země

Zajímavé dopoledne připravila 21. dubna ško-
la v Záblatí v rámci Dne Země. Školáci se sezná-
mili s mnohými zajímavostmi nejen o životě 
v lese, ale také z myslivosti, protože myslivecké
sdružení v Bohumíně nazvalo tuto akci Den 

s Lesy ČR. Konala se na hájence v Záblatí, kde
myslivci dětem předvedli také výcvik loveckého
psa. Veliké poděkování patří Miroslavu Klenko-
vi za zábavné a poučné dopoledne. 

Text a foto: Marta LUČANOVÁ

Město je uhradilo z výnosů
programu pro třídění odpadů.
»Pořídili jsme pět velkých kovo-
vých kontejnerů na papír i karto-
nové obaly a 38 standardních
kontejnerů na třídění bílého a ba-
revného skla, plastu a menšího
množství papíru a kartonových o-
balů od nápojů,« říká Šárka Plu-
tová z odboru životního pro-
středí a služeb naší radnice.
»Novými kontejnery nahradíme
staré plechové a zkorodované.

Část použijeme na vytvoření no-
vých sběrných míst. Každoročně
vzniknou až tři nová místa, kam
mohou lidé separovaný odpad od-
kládat,« upřesnila Šárka Plutová.
Letos už vzniklo nové stanoviš-
tě v oblasti sídliště na Okružní
ulici a další se připravují. Na se-
parovaný sběr existuje ve měs-
tě přes 100 kompletních stano-
viš� s 434 nádobami na papír,
plasty a barevné a bílé sklo.

Lukáš KANIA

Separace odpadu pokračuje
V ulicích města se co nevidět objeví další část nových kon-

tejnerů na separovaný odpad. Ve skladech městské společ-
nosti BM servis je jich připraveno více než čtyřicet. Náklady
na jejich pořízení přesáhly půl milionu korun. 

Město Bohumín vyhlašuje
výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa
referent/ka stavebního odboru,

oddělení rozvoje a územního 
plánování. 

Více na www.mesto-bohumín.cz

Cyklistická trasa
kolem Olše 

Město společně s Karvi-
nou, Dolní Lutyní, Dětma-
rovicemi, Doubravou a Pet-
rovicemi u Karviné připra-
vuje projekt cyklistické trasy
podél řeky Olše. 

Trasa povede od starého
hraničního mostu ve Starém
Bohumíně, přes náměstí Svo-
body a Tichou ulici. Pokračo-
vat pak bude mezi malým Ka-
liščákem a řekou Odrou, přes
potok Bajcůvka, mezi velkým
Kališčákem a řekou Odrou 
a vyústí na Šunychelské ulici.
Odtud cyklotrasa zamíří po
Šunychelské ulici až do Kopy-
tova, okolo autobusové točny,
podél řeky Olše směrem na
Červín, kde Bohumín opustí.

Cyklotrasa bude pokračovat
podél řeky Olše přes Dolní
Lutyni, Dětmarovice a Karvi-
nou k archeoparku v Chotě-
buzi. V souvislosti s tímto pro-
jektem připravujeme také cyk-
listickou trasu od točny v Ko-
pytově směrem k brodu přes
řeku Olši, kde vznikne nová
lávka pro pěší a cyklisty do ob-
ce Olza v Polsku.

První stupeň projektové do-
kumentace bude zpracován do
konce letošního roku a násled-
ně budeme žádat o dotaci z pro-
středků Evropské unie v rámci
operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česka a Pol-
ska. K realizaci by mohlo dojít
v průběhu roku 2009.

Dalibor TŘASKOŠ,
stavební odbor



Loni kaple, letos obec a příští rok škola, tři 
kulatá výročí oslaví v Pudlově letos na podzim.
Kaple, kterou vandalové poničili začátkem roku,
je již opravená. Nová okna i úpravy v interiéru
probíhaly v dubnu. Foto: František Krejzek
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výročí

Základní škola Bohumín-
Skřečoň uspořádala 22. a 23.
dubna akci ke Dni Země. 
V úterý se žáci zúčastnili růz-
ných exkurzí. Navštívili pla-
netárium, hvězdárnu, ZOO,
čistírnu odpadních vod, psí
útulek. Ve středu dopoledne
ve třídách zpracovávali pro-
jekty, aby mohli ostatní žáky
a učitele informovat o tom,
co se během exkurzí dozvě-
děli.

Příspěvek 9.A a jejich po-
hled na exkurzi:

Když jsme se dozvěděli, že pů-
jdeme na čističku odpadních vod,
srdce nám zrovna nejásalo. Naše
mínění o tomto výletu podtrhlo
ještě to, že třída 9.B jela autobu-
sem. Za to my jsme si museli při-
vstat a ujít 5 km až do Kopytova.
Počasí nebylo zrovna nejlepší, 
a i když nás bolely nohy, dostali
jsme se do cíle. Čím více jsme se
blížili, naše nosy dostávaly po-
řádně zabrat. To se ovšem nedá
říct o nosu místního pracovníka,
který na nás čekal. Provedl nás
celým areálem čističky a vysvětlil,
co k čemu slouží. Někteří z nás
byli překvapeni, když zjistili, že
tato čistička neslouží k vyčištění
oblečení, ale odpadních vod. Po
zajímavé exkurzi, celí »načuchlí«

tím, co nazývají
kalem, jsme vy-
razili na cestu
zpátky. Natěšení, že už to bude-
me mít za sebou, si na nás učitelé
vymysleli vsuvku na Kališok. Na-
še třídní, jako správná bioložka,
nás upozornila na hlemýždě za-
hradního. Jako kdybychom ho ni-
kdy neviděli! Při pohledu na
krásné hlemýždě zahradní jsme
nevnímali naše dospělé, kteří nás

strašili testem 
z exkurze, jeli-
kož si jako jediní

dělali poznámky. Když už jsme si
mysleli, že všechno zlé je za námi,
pan učitel to vzal přes největší dí-
ru do Bohumína (rádoby zkrat-
kou), do útulku. Cestou nám
vznikla možnost vyskytnout se na
titulní straně místního časopisu.
Část dívek ze třídy z toho byla
špatná, protože díky nepříznivým

podmínkám byla ve stavu rozcu-
chaných čarodějnic. Pomyšlení na
krásu je rychle přešlo, když viděly
podmínky psího života v bohu-
mínském útulku. Některé z nás to
vzalo, obzvláš� milovníky zvířat.
Snad jsme trochu pomohli pří-
spěvkem v hodnotě jednoho pytle
granulí. Celí hladoví jsme vyrazili
zpět do školy, kde na nás čekal oběd
v rámci možností školní jídelny.

Žáci 9.A

Opuštěným psům donesli pytel granulí

Žáci devátých tříd přinesli do útulku krmivo pro psy. Foto: František Krejzek

píšete nám

Konec září bude v Pudlově patřit o-
slavám vzniku obce, neboť jí už je 580
let. Současně s tímto výročím oslavíme
105 let kapličky sv. Isidora, které při-
padlo na minulý rok, ale také i 80 let za-
ložení školy, které sice oslavíme o rok
dříve, ale o to radostněji.

Oslavy 27. září budou probíhat nejen ve
škole, ale i v restauraci U Kanárků od čas-
ného dopoledne. Součástí oslav bude vý-
stava o historii Pudlova v budově školy.

Protože máme zájem na tom, aby na vý-
stavě byly k vidění nejen školní a obecní
kroniky, ale také další zajímavosti, vyzývá-
me všechny občany, aby se s námi o ně po-
dělili. 

Předměty z domácnosti, různé druhy
nářadí, předměty sloužící v zemědělství 
a mnohé další, dobové fotografie - prostě
jakékoliv předměty vztahující se k historii
Pudlova a pudlovské školy - velmi rádi 

uvítáme a předvedeme na výstavě ve ško-
le. Každý předmět bude samozřejmě ozna-
čen jménem současného majitele a bude-
me dbát, aby nedošlo k jeho poškození.

Fotografie a texty vztahující se k pud-
lovské historii sbírá Jarmila Horová ve
škole (telefonní číslo 596 031 144, e-mail:
zs-pudlov@mubo.cz), ostatní předměty
bude sbírat Stanislav Hernas na adrese
Pudlov, ulice Nová č. 347.

Škola samotná bude připravena uvítat
nejen občany žijící v této městské části, ale
samozřejmě všechny své bývalé i současné
pedagogy a žáky.

Věříme, že všichni občané Pudlova se
nejen zúčastní samotné oslavy, ale pomo-
hou i při její organizaci.

Jarmila HOROVÁ,
ředitelka základní školy v Pudlově

K výročí Pudlova sháníme dokumenty
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Kdy jste byla poprvé zvolena 
do zastupitelstva města a co 
vás při posledních volbách 
motivovalo opět kandidovat?

Do zastupitelstva města Bo-
humína jsem byla poprvé zvo-
lena v listopadu roku 2002. Již
v období před zvolením jsem
pracovala v komisi sociální.
Práce, kterou odvádí nejen ce-
lé zvolené zastupitelstvo, ale
také rada města, komise rady
města, vedení radnice a všich-
ni výkonní úředníci, je ku pro-
spěchu všem občanům našeho
města. To mě utvrdilo v pře-
svědčení, že chci i nadále vy-
konávat funkci zastupitele 
a zúročit tak své dlouholeté
zkušenostmi a vědomosti.
Máte z pohledu ženy o problé-
mech řešených v zastupitelstvu 
jiné názory než muži?

Záleží na situaci a problé-
mech, které se zrovna projed-
návají a řeší, nebo o kterých se
rozhoduje. Například v oblasti

sportu nemám tolik zkušenos-
tí a vědomostí, tam se příliš
neangažuji. Největší přehled
mám v oblasti sociální, proto
jsem aktivní v této sféře, při
řešení volnočasových aktivit,
bydlení, nárokování dalších
investic do so-
ciální oblasti 
a další.
Ve 23 členném sboru je šest žen.
Je to málo nebo dostatečný počet?

Vezmu-li v úvahu, že žen je
v naší populaci větší polovina,
myslím si, že by měly být ve
vztahu k této skutečnosti také
přiměřeně zastoupeny. Z vlast-
ní zkušenosti ale vím, že ne
všechny ženy chtějí pracovat
ve veřejných funkcích nebo se
nějak jinak výrazněji angažo-
vat. Hlavním důvodem je asi
nedostatek času, péče o rodi-
nu a děti, náročné povolání 
a podobně. 
Pracujete v sociální oblasti, jste
ředitelskou Domova Jistoty. 

Odráží se vliv vaší profese 
při rozhodování o prioritách
ve městě, např. v souvislosti 
se stárnutím populace?

Samozřejmě, moje práce,
dlouholeté životní zkušenosti
a znalosti potřeb stárnoucí ge-
nerace mi pomáhají při rozho-
dování a prosazování sociál-
ních potřeb pro občany naše-
ho města v souladu s naplňo-
váním cílů komunitního plá-
nování, například při podpoře

zřízení klubu
seniorů, mo-
dernizaci do-
mů pro senio-

ry - budování výtahů, prosazo-
vání bezbariérovosti, lepší do-
stupnosti sociálních služeb.
Uvažuje město o výstavbě nového
zařízení se službami pro seniory? 

V současné době město ne-
uvažuje o výstavbě dalšího za-
řízení pro seniory, máte-li na
mysli zařízení rezidenčních
(pobytových) služeb. Snaha
města - odboru sociálního, je
vytvoření takových podmínek
pro seniory, aby mohli co jak
nejdéle žít ve svém vlastním,
přirozeném domácím prostře-
dí s pomocí rodiny, blízkých
přátel, nebo za podpory a po-

Využívám znalosti potřeb stárnoucí generace
Na slovíčko se zastupitelkou města Marií Neudertovou

»Život využijeme nejlépe tehdy, když ho věnujeme něčemu, co 
trvá déle, než život sám,« říká Marie Neudertová, zastupitelka
města a předsedkyně sociální komise při radě města. Motto
naplňuje svou profesí, je ředitelkou Domova Jistoty a péči 
o staré lidi se věnuje již 25 let.

moci terénních služeb. Patří
mezi ně pečovatelská služba,
asistenční služby nebo odleh-
čovací služby v kombinaci se
službou zdravotní (domácí pé-
če a jiné obdobné služby).
Na co si ve svém volnu uděláte
nejraději čas?

Poslední dobou časem moc
neoplývám. Každou volnou
chvilku proto věnuji své rodi-
ně a nyní, v krásných jarních
dnech, práci na zahradě, kte-
rou mám ráda. Přináší mi po-
třebnou relaxaci a uvolnění od
každodenních starostí a po-
vinností, které sebou život při-
náší.

Připravil František KREJZEK

rozhovor

Zajímavé náměty zveřejňujeme také 
v městských novinách. Jméno tazatele se
neuvádí. Dnešní je z oblasti přírody.
■ Začala rekonstrukce domu na Jateční ulici.

Chtěla bych se zeptat, co bude s poštolkami,
které tam mají hnízdo? Nebudou je stavební
práce rušit při hnízdění?
Poštolky mají na komínové lávce nad

věžovým domem na Jateční ulici už takřka
domovské právo. Již mnoho let u nás uží-
vají pro své letní bydlení speciálně upra-
vený barel, který jim na komín umístili
před lety nadšení milovníci přírody. Poš-
tolka obecná je tažný pták, drobný sokolo-

vitý dravec, který se velmi dobře naučil žít
v blízkosti člověka. 

Přítomnost poštolky na střeše věžového
domu v Jateční ulici potvrdilo pozorování.
Jelikož jsou v této chvíli práce na rekon-
strukci domu v plném proudu a jsou pod-
míněné i dotacemi, nelze je už zastavit.
Celou situaci jsme proto konzultovali 
s odborníky - ornitology. Srovnali jsme 
s nimi riziko možného rušení hnízdících
ptáků při stavebních pracích přímo na
střeše s eventuálním přestěhováním bare-

lu na jiné místo. Nakonec jsme od stěho-
vání hnízda ustoupili. Poštolky jsou velmi
přizpůsobivé životu v hlučném prostředí 
a hnízdo na domě v Jateční ulici, který se
právě rekonstruuje, je umístěno dost vy-
soko nad plošinou střechy (ve výšce zhru-
ba 6 metrů). Stavební práce budou na sa-
motné střeše probíhat až na závěr rekon-
strukce a v poměrně krátkém čase. Proto
se nám zatím jeví jako nejlepší varianta 
s hnízdem poštolek vůbec nemanipulovat
a provést potřebné stavební úpravy v co
nejkratším čase za odborného dohledu or-
nitologa. Situaci s poštolkami však bude-
me i nadále ve spolupráci s ornitology mo-
nitorovat a v případě potřeby jsme připra-
veni zasáhnout a hnízdo eventuálně pře-
místit.

�ubica JAROŇOVÁ, 
odbor životního prostředí a služeb

Hnízdo poštolek v domě na Jateční ulici

ptejte  se

V rubrice Ptejte se, která funguje na městských webových stránkách, se můžete
zeptat na nejrůznější zajímavosti. Odpovědi vyřizuje tisková mluvčí radnice, která je
postupuje příslušným zaměstnancům městského úřadu. Ti pak na ně zpětně pro-
střednictvím stránek města odpovídají, případně zasílají přímo na mailovou adresu
tazatele prostřednictvím služby E-info. Doposud bylo zodpovězeno 334 dotazů.
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Studentský Community web na stránkách OKA www.gym-bohumin.cz/community

Příjezd je už několik týdnů
stejný. Hildegarda leží v čekár-
ně na kostce před pokladnou 
a vedle sebe má tu pověstnou
tašku z Alberta. Do ulic se spo-
lu s mými spolužačkami vydá-
váme rozespalé, nepříjemné 
a hlavně ve stresu. Určitě znáte
ten stres (teda někteří z vás). Je
to takový ten školní stres. Víte,
že se píše písemka, přijdete do-
mů z venku a sednete k počíta-
či, zapnete ICQ. Vytáhnete
knížky (k tomu se dostanu jen
občas) a v tom vám někdo na-
píše. Píšete si s ním deset, pat-
náct, třicet minut a pak, ejhle,
je 20:48. Potom přijde na řadu
ta naše neposedná půlka těla,
která řekne »do devíti a jdu na
to učení«. Pak to už jen hvízd-
ne a nemůžete uvěřit tomu, že
těch pár videí, co jste viděli na
YouTube, vám zabralo něco přes
dvě hodiny, a že už je 23:11.
Klasicky se sbalí knížky a jde se
spát. To až ráno přijdou na řa-
du výčitky (»proč jsem si to a-
lespoň nepřečetla«) a spoléhá-
ní na to, že přestávka mi na 14
stránek v biole bude stačit. 

Vejdu do školy a cítím to.
Ano, ten smrad, to jsou snad
všechny hamburgery světa! Dá-
le mě čeká ŠATNA. Má další
školní můra. Každé ráno, ale o-
pravdu KAŽDÉ RÁNO hle-
dám své papuče. Největší pro-
kletí je, že má třída má šatnu
mezi dvěma šatnami, takže
pravidelně čekám na 2.B či 3.B
až přijdou, odemknou mi a já si
vezmu papuče. Kdybych si je 

alespoň poctivě nedávala do
přihrádky! Ale fakticky, dá-
vám! Prostě mě, paní Jarko,
zlobíte! (nevím, jestli se paní
uklizečka jmenuje Jarka, je to
pouze pracovní název).

A přivítejme chemii, mou
první středeční hodinu. Nebu-
du se tady rozepisovat dále.
Stačí jen podotknout, že mi
tenhle předmět nejde. Posléze
přichází fyzika a s ní první vlna
»studentského stresu«. Děje-
pis - můj oblíbený, takže poho-
dička. Angličtina, tady je ten
stres, dalo by se říct, chronický.
Matika je super, pokud si sa-
mozřejmě v rámci své upadající
psychiky nespletu 6*2 s 6+2.
Naštěstí středu zakončuje tělo-
cvik, ve kterém si svůj denní

neúspěch vybiji na spolužač-
kách během volejbalu.

Přijedu domů a je tady nám
všem známá situace. Podívám
se na rozvrh a už to jede…
»Hmmm, takže fránina, to udě-
lám večer, biola, kouknu na to ve-
čer, čeština, určitě mě nevyzkouší,
super, mám veget.« Jedu ven ne-
bo na trénink, popřípadě sed-
nu k telce a sjedu většinu od-
poledních kriminálek. Zpátky
přijedu asi po třech hodinách,
zapnu již zmiňované ICQ a čtu
statusy spolužáků. Jsem zděše-
na! Samé modré čapky a tam
»Studium nadevše«, »Škola«
atd. A je to tady zase, ten stres.
A tak sedím a nic nedělám, po-
řád to učení odkládám, nako-
nec je 20:48 a naivně si slibuji:
»Do devíti.«

Článek pro Vás napsala 
Barča z Community

Všechno to »zlo« u mě začíná v nechutnou ranní hodinu, 
a to v 6:00. Ne, že bych tak brzy vstávala do školy, ale můj otec
během čtyř metrů, které musí ujít ze své ložnice do koupelny,
stihne udělat větší kravál, než Rammstein na Bazalech. Začí-
ná mi to pěkně... Boj o poslední rohlíky většinou nestihnu vy-
hrát, takže téměř vždy jím jen to, co je mi přiděleno (často 
s dodatkem »bez práce nejsou koláče«). Dále se balím na vlak,
kterým do Bohumína ze své malé vesničky jedu v 7:10.

Jeden den gympláka

»Studentský stres« se dá pohodlně zahnat v průběhu přestávky rychlým
vyvoláním trvale uložených informací v hloubkové paměti (poznámka
redakce). Foto: Barbora Guzdková

Květ měsíčku lékařského proti rakovině
Celostátní veřejná sbírka »Český den proti rakovině«, známější spíše pod názvem Květinový

den, proběhne 14. května. Motto letošní sbírky zní: »Tiká v každé rodině«. Cílem sbírky je pre-
ventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáčků s informacemi a za nabízené kvít-
ky měsíčku lékařského získat prostředky na hlavní cíle Ligy proti rakovině - nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů a onkologický výzkum. (mac)

Prázdniny jsou ještě dale-
ko, ale rozhodnutí o dovole-
né je třeba dělat už dnes. Ne-
ní proto na škodu, napláno-
vat ji tak, aby nenastaly sta-
rosti, komu svěřit dítě v do-
bě školních prázdnin. Pře-
hled provozu mateřských
škol v měsících červenec 
a srpen by vám k tomu měl
napomoci.

■ 30.6. - 11.7.

Mateřská škola, ulice Sme-
tanova, tel. 596 013 071;
Mateřská škola, Rafinérský
lesík, tel. 596 012 873.

■ 30.6. - 4.7.

Soukromá mateřská škola
Bambino, Záblatí, 
tel. 596 035 149. 

■ 14.7. - 25.7. 

Mateřská škola, ulice 
Okružní, tel. 596 013 613;
Soukromá mateřská škola
Záblatí, ulice Tovární, 
tel. 558 848 028.

■ 28.7. - 8.8.

Mateřská škola, ulice 
Čáslavská, tel. 597 582 485;
Mateřská škola, Starý 
Bohumín, tel. 596 013 031.

■ 11.8. - 22.8.

Mateřská škola, ulice Neru-
dova, tel. 596 013 242.

■ 18.8. - 29.8. 

Soukromá mateřská škola
Bambino, Záblatí, 
tel. 596 035 149.

■ 25.8. - 29.8.

Soukromá mateřská škola,
Skřečoň, tel. 596 033 110.

Rodiče si zajiš�ují pobyt dětí
v jiných mateřských školách
samostatně, a to nejpozději do
30. května.

Pavla SKOKANOVÁ, 
vedoucí odboru školství, 

kultury a sportu

červenec - srpen 2008

Jaký bude provoz
mateřských škol
v době prázdnin
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pozvánka

krátce

Přemýšlím, zda je dnešní
mladá generace opravdu o tolik
komplikovanější, problémověj-
ší a nezvladatelnější, než jsme
byli například my nebo genera-
ce našich rodičů. Usuzuji, že to
s ní nebude tak hrozné, jak se
na první pohled možná zdá. Je
to dnes jen všechno lépe vidět
díky prezentaci v médiích nebo
diskusních pořadech. 

Nehodlám samozřejmě tvr-
dit, že dnešní mládež je bezpro-
blémová a nezaslouží si pozor-
nost rodičů, veřejnosti i odbor-
níků. Vyrůstá totiž v úplně ji-
ném světě, než jsme vyrůstali
my, ve světě svobody a mož-

ností, ale také násilí, drog, pro-
stituce a rozpadajících se ro-
din. Řekněme si na rovinu, že
to mládež rozhodně nemá jed-
noduché, proto nesouhlasím
s názory, že nejlepší je naložit
jim tolik práce, že nebudou mít
na »blbosti« čas. Problém správ-
ného zorganizování volného
času dětí a mládeže nevyřešíme
tak, že prostě žádný volný čas
mít nebudou.

Nabídka volnočasových akti-
vit pro mládež je dnes opravdu
velmi široká, jen je trochu chy-
ba, že ne všichni mladí mají
možnost se ve svém volném ča-
se věnovat tomu, co je baví. 

Není to jen otázka jejich talen-
tu, ale také otázka peněz. Mno-
ho rodičů si nemůže dovolit
podporovat svého mladého ho-
kejistu nebo svou tanečnici,
protože náklady na tyto zájmy
se ročně vyšplhají k několika ti-
sícům. Není to jednoduché ani
v případě, že má rodič více ra-
tolestí a chce každé z nich do-
přát to nejlepší. 

Pokud tedy rodiče povedou
své děti k smysluplnému způ-
sobu trávení volného času a bu-
de je v tom navíc podporovat
škola i instituce pro volný čas,
nebude dnešní mladá generace
o mnoho horší nebo zkaženěj-
ší, než byla ta před ní. Bude sa-
mozřejmě jiná, protože jak se
mění společnost, tak se mění
také ona. Ale nikdo nemůže ří-
ci, že jedna generace je horší,
než druhá. Ona totiž každá ge-
nerace je  pouze taková svá, 
a to je dobře.

Jak ale všichni víme, lepší 
a levnější je prevence, než re-
prese. Jedním z hlavních cílů
pracovní skupiny »prevence

sociálně patologických jevů«
je založení Nízkoprahového za-
řízení pro děti a mládež (NZDM)
v centru našeho města. Klub
by byl určen pro mladé lidi,
kteří se jen tak toulají po uli-
cích, nudí se a dělají různé
»lumpárny«. Cílem NZDM je
vytvářet prostor, který by byl
pro děti a mladé lidi bezpečný,
atraktivní a motivující k volno-
časovým aktivitám. Vést děti 
a dospívající mládež k zodpo-
vědnému životu a povzbudit je 
»k směřování« (někým být, ně-
kam patřit, někam mířit). 

Dalšími cíli je vytvoření den-
ního a hygienického centra pro
lidi bez přístřeší, zřízení dobro-
volnického centra a poradny
pro alkoholiky, gamblery a obě-
ti domácího násilí.

Věříme, že výše uvedené cíle
se nám ve spolupráci s městem
Bohumín a dalšími neziskový-
mi organizacemi podaří zreali-
zovat.

Roman BRZEZINA,
vedoucí skupiny, 

roman.brzezina@bunkr.cz 

V rámci střednědobého projektu Komunitního
plánování sociálních služeb města Bohumína
existuje rovněž pracovní skupina »prevence
sociálně patologických jevů«. Značná část dneš-

ní mládeže v našem městě totiž netráví svůj čas
tak, jak by měla. Vysedávání u televize, v restau-

racích a barech nebo toulání se po sídlištích není zrovna nej-
vhodnější způsob trávení volného času. Z nudící se mládeže 
se pak snadno rekrutuje problematická mládež, která má
sklony ke kriminální činnosti, užívání alkoholu a jiných návy-
kových a psychotropních látek, k vandalismu a násilí. 

První kruhový objezd dokončen Kruhový objezd pod železárenským mostem již slouží plnohodnotně 
svému účelu. Prvního května během dopoledne dokončili silničáři pokládku živičného povrchu a obnovili 
dopravu. Text a foto: František KREJZEK

Čtvrtky na náměstí
patří dechovkám

Dechovkové koncerty na ná-
městí T. G. Masaryka se budou
konat každý čtvrtek od 22. květ-
na do 12. června. Přibližně ho-
dinové hudební produkce zač-
nou vždy v 16 hodin.

Jako první zahraje 22. květ-
na milovníkům tohoto žánru 
i kolemjdoucím Dechová hud-
ba Českých drah pod vedením
Ladislava Drahozala a 29. květ-
na pak Dechový orchestr ŽDB
Group a.s. pod taktovkou Vla-
dislava Oravčáka. Ve čtvrtek
5. června to bude znovu De-
chová hudba Českých drah 
a 12. června Dechový orchestr
ŽDB Group a.s. (kab)

Senior klub a K3 Bohumín zvou na oslavu Dne matek
Den matek mohou oslavit návštěvníci bohumínského kina ve středu 14. května od 17 hodin.

Na vystoupení tanečního souboru Radost a hudební formace Zrcadlové sestry v sestavě Sandra
Schvarzová a Jiří Philipp zve Senior klub v Bohumíně spolu s K3 Bohumín. Vstupenka stojí 
30 korun a zájemci si ji mohou koupit v předprodeji v kině či v knihovně K3 Bohumín, ale také 
v infocentru městského úřadu. (kab)

Dejme mladým lidem šanci někam patřit

LaViNa - hledej stan
Hledej vojenský stan za PZKO

na Masarykově ulici. Začínáme
8. května v 18 hodin, Čajovna,
sportovní a lanové aktivity, fire
show a další. (red)
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Start starších žáků v závodě Školní MTB ligy (1). Starší žákyně na stupních vítězů stejného závodu. (2). Foto: František Krejzek

Již desátý ročník Školní MTB ligy, cyk-
listického závodu dětí na terénních ko-
lech, připravil Sportovní klub Šafrata v i-
deálním terénu areálu Gliňoč. 

Malí závodníci startovali v osmi věko-
vých kategoriích od mladších předžákyň
(ročník 2000 až 2001) až po starší žáky

(ročník 1994 až 1995). Na start nastoupilo
45 cyklistů. 

Nejlépe obsazený tým vyslala tradičně
Masarykova základní škola, která v druž-
stvech závod zvítězila. Vítězové obdrželi
věcné ceny, každý účastník nějakou slad-
kost. Na dopolední soutěž navazoval další
závod s názvem Lochness Gliňoče. Sponzo-

rem tohoto závodu byl poslanec Parlamen-
tu ČR Alfréd Michalík.

Areál Gliňoče je ideálním terénem pro
závody terénních kol. Část tratě vede lesí-
kem klikatou pěšinou se sjezdem a zhupy,
část rovinkou nad areálem a dojezd je na
škvárovém hřišti.

František KREJZEK

Gliňoč je rájem přespolních běžců i cyklistů

Políbení Odry a Olše aneb Fontána se probouzí

Nová dominanta náměstí T. G. Masaryka se třpytivými kapičkami vody.
Foto: František Krejzek

(Dokončení ze str. 1)

Voda a světlo fontány, které
se uvnitř uměleckého díla roz-
svěcí každý večer, vytvářely pa-
bleskující efekt.

»Chrliče vody jsem do celého dí-
la zakomponoval pro radost dětí,
které zde budou se svými rodiči 
v teplých dnech využívat příjemného
vzduchu ochlazovaného kapička-
mi tříštící se vody. Ani večerní po-
sezení nebude bez efektu. Uvnitř
sloupů i v podlaze jsou zabudová-
na světla, která vodní tříš� prosvět-
lí, a jiskřivé kapky vytvoří kolem
soutoku barevný opar,« popsal
ještě před spuštěním své dílo a-
kademický sochař Václav Fid-
rich.

Úprava okolí kina spolu s fon-
tánou byla vybudována nákla-
dem 16 milionů korun. První 
etapa proměny centra začala 
v roce 2002 rekonstrukcí třídy

Dr. E. Beneše, pokračovala bu-
dováním parkovacích míst před
Policií ČR a úpravou části Stu-
dentské ulice. Čtvrtou etapou
byla výstavba ulic Komenského
a Masarykovy, parkoviště na
Husově ulici a plocha náměstí
T. G. Masaryka. Pak přišlo na
řadu kino, vybudování dalších
parkovacích stání u Českých
drah a poslední etapou, která
dokončila proměnu, byla úpra-
va okolí kina spolu s vybudová-
ním fontány.

»Během celé přestavby centra
města bylo vysazeno 73 stromů,
vzniklo 314 parkovacích míst 
a pro zajímavost uvádím také 9
500 metrů čtverečních kamenné
dlažby a 4 000 metrů čtverečních
žulových kostek,« doplnil někte-
rá další čísla Petr Vícha.

František KREJZEK
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Lišaj svízelový (Hyles galii)
Příroda kolem nás - motýli Bohumína (23)

Lišaj svízelový obývá celou
Evropu a také u nás je celkem
běžný. Je to středně velký druh
s rozpětím křídel 50 až 71 mm.

Žije od nížin do hor, kde 
obývá lesní okraje, paseky,
náspy, louky, horská údolí, pří-
kopy, okraje vodních ploch 
a cest. Létá v květnu až čer-
vnu, případná druhá generace
v srpnu až září. Motýli jsou ak-
tivní za soumraku a v noci,

kdy naletují na silně medující
rostliny. V letu sají pomocí
dlouhého sosáku nektar z kvě-
tů zběhovce, petunie, svlačce,
vrbovky a jiných rostlin. Za
vyšších teplot jsou aktivní i ve
dne; v noci přilétají na světlo.

Kukly přezimují v mechu 
a stelivu či pod povrchem pů-
dy. Housenky žijí od poloviny
července do počátku září na
svízeli, v horách především na
vrbovkách, zejména na vrbov-
ce úzkolisté (Epibolium angusti-
folium). Dalšími živnými rost-
linami jsou mořena, mařinka,
netýkavka a fuchsie. Mladé,
ještě zelené housenky sedí
přes den na rubu listu vrbovky
nebo na stonku svízele. Do-
spělé housenky se ukrývají na

zemi a za soumraku vylézají na
živné rostliny; za deštivého
počasí vytrvávají na bylinách 
i přes den.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Housenky na vrbovce rozmarý-
nolisté.

Motýl na pokácené olši

Lišajové (Sphingidae) jsou skupinou nočních motýlů, kteří
jsou nápadní svou mohutností i pestrým zbarvením. Na 
Bohumínsku bylo zjištěno zatím devět druhů: dlouhozobka
svízelová a lišajové smrtihlav, paví oko, topolový, lipový, ole-
andrový, svlačcový, vrbkový a svízelový. V loňském roce se mi
podařilo vyfotit housenku i dospělého motýla druhé genera-
ce posledně jmenovaného druhu.

Asijské rodiny předvedly v Centru Bobeš mnohá národní jídla, zvyky a tradice. Foto: Petra Kalichová

V Centru mladé rodiny Bo-
beš pokračuje projekt s ná-
zvem Slova nejsou důležitá.
Snaží se o sblížení lidí všech
národností, které ve městě žijí.

Téma »Jak se žije v Asii« už
samo o sobě navozovalo zvěda-
vost návštěvníků, a skutečně,
na své si přišly všechny smysly.
Vůně asijských pokrmů a pest-
ré barvy kimon i dalších tradič-
ních předmětů zaplavily pro-
story centra Bobeš. Rodiny ja-
ponské, korejské a vietnamské
odpovídaly na zvídavé dotazy
místních rodin. 

Pohoštění s netradičními ná-
zvy jako »chirashizushi«, koláč-
ky »maccha« ani náznakem ne-
připomínalo některé z našich
jídel, přesto mizelo doslova
před očima. 

Zjistili jsme, že poskládat ori-
gami (pozn. redakce: skládanky 
z papíru) vyžaduje trpělivost
a zručnost, ale i nám se některé
kousky pěkně povedly. A za-
tímco si dospělí za pomoci tlu-
močníků povídali - děti české,
vietnamské, korejské i japon-
ské se proháněly hernou a vů-
bec neřešily případné meziná-

rodní či jazykové bariéry. V je-
jich případě opravdu platí mot-
to z názvu projektu - »Slova ne-
jsou důležitá«.

Od září loňského roku, kdy
se projekt začal v Bobši naplňo-
vat, se uskutečnila čtyři multi-
kulturní setkání. Na zahajova-

cím byli všichni spolu, následo-
valo řecké odpoledne, asijské
odpoledne a polské odpoledne.
Projekt bude ukončen v půlce
měsíce června výletem do pří-
rody, kdy se opět, stejně jako na
začátku, vydají na cesty všichni
společně. 

Projekt by však touto akcí
nemusel skončit. Vedení Bobše
požádalo EHP - norské fondy,
které financovaly také první
projekt, o podporu i do dalšího
období. Výsledky grantových
jednání budou známy v červnu. 

Petra KALICHOVÁ

Místo slov dobré vzájemné vztahy
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Již několik dnů se s přicházejícím soumrakem rozsvěcuje efektní nasvětlení dálničního mostu D47 u Vrbice.
Foto: František Krejzek

Dnes, po pěti letech, mohu
říct, že to bylo jedno z našich
nejlepších rozhodnutí.

Záblatská škola je jedna vel-
ká rodina. Všichni žáci - neje-
nom ti ze stejného ročníku,
jsou kamarádi, jeden druhému
pomáhá, děti umí samostatně
pracovat, mají znalosti a vědo-
mosti, kterými mnohdy předčí
žáky z velkých škol. Drogy, ši-
kana a agresivita - problémy,
které trápí velké školy, se naší

školičce vyhýbají. O malotříd-
ních školách se často říká, že
kladou vysoké nároky na uči-
tele, protože musí zvládnout
výuku více ročníků současně.
Ano, je to tak, a naše skvělé
paní učitelky Marta Lučanová
a Anna Kopcová to zvládají na
jedničku s hvězdičkou! Jsou to
učitelky, které na dětech ne-

hledají chyby, ale naopak do-
vedou vyzdvihnout jejich
přednosti. Učitelky, které jsou
přísné a náročné, ale děti je
mají rády a respektují je. Uči-
telky, ze kterých by měl J. A.
Komenský radost. 

Na závěr jedno malé přání.
Kéž by se o tom, jak je ta naše
malá školička bezvadná, mohli
přesvědčit i ti, kteří o existenci
škol rozhodují. Byla by velká
škoda, kdyby z ekonomických
důvodů zaniklo něco, co je
skvělé, co funguje, co jednou
přinese užitek celé naší společ-
nosti v podobě nesobeckých,
samostatných a vyrovnaných
lidiček.

Jana KASANOVÁ

Záblatská škola je jedna velká rodina
Když měl náš syn nastupovat do první třídy, řešili jsme 

s manželem dilema, zda je dobré přihlásit ho do malé školy 
u nás v Záblatí. Obávali jsme se, jestli bude mít paní učitelka
dostatek času na všechny žáčky, jestli nebudou ve znalostech
zaostávat za dětmi z velkých škol. Nakonec jsme se rozhodli,
že to zkusíme.

píšete nám

dopisy

Zábavným způsobem, při-
měřeným jejich věku, se děti
seznámí se skutečným ilustrá-
torem a jeho prací. Adolf Du-
dek je provede od inspirace až
po vznik celé knihy. Děti si vy-
zkoušejí, jak snadno mohou
cokoliv namalovat a kromě
spousty legrace si odnesou in-

formace, jak vypadají moderní
dětské knihy a malířské tech-
niky. Beseda bude ukončena
autogramiádou. 

Povídání a Adolfem Dud-
kem se uskuteční v dětském od-
dělení knihovny K3 Bohumín 
v úterý 13. května v 10 hodin.
Vstupné je 20 korun. (kab)

Malování s Adolfem Dudkem
V úterý 13. května bude po dvou letech hostem naší kni-

hovny známý ilustrátor knih pro malé čtenáře Adolf Dudek. 

Unikátní kola
z Bohumína

Bonatrans Group, a. s., se
podílí na dodávkách pro no-
vý typ nízkopodlažní tram-
vaje Škoda ForCity. Největší
evropský výrobce železnič-
ních kol a dvojkolí dodal spo-
lečnosti Škoda Transportati-
on, s. r. o., 48 kol pro první
tři prototypy tramvají, urče-
né pro pražskou městskou
dopravu.

Tramvajová souprava bude
nízkopodlažní. To si vyžádalo
naprosto unikátní konstrukci
kol. »Vzhledem k tomu, že tram-
vaj je nízkopodlažní, bylo nutno
řešit problém s nedostatkem místa
pro klasický brzdový systém. Spo-
lečnost Bonatrans, společně se
Škodou Transportation navrhly
zcela unikátní kolo. Jeho výjimeč-
nost spočívá v tom, že dokáže pl-
nit funkci brzdového kotouče.
Kolo je také odpružené gumou,
což umožňuje výrazně snížit hluk
při průjezdu městem,« popisuje
skutečnost obchodní ředitel
firmy Jakub Weimann.

Tramvajové kolo je rozmě-
rově jedním z nejmenších vý-
robků z portfolia firmy. Jeho
váha je 230 kg a průměr 660
mm. Maximální rychlost kola
je díky gumovému odpružení
omezena na 120 km/hodinu.

Tomáš ŽELAZKO

Jsi vůbec člověk?
Jsi zloděj, kterému není nic

svaté - ani práce našich dětí.
Byla to pro mne podívaná, jak
si navzájem braly z rukou rýče,
aby mohly vyrýt díru pro stro-
mek. A nebylo to nic lehkého,
protože zemina před školou
byla samá struska a kamení.
Děti si zasadily stromky a ty
jim je ukradneš. Bereš jim je-
jich práci a můžeš se stydět. Já
se stydím za tebe a je mi z toho
smutno, protože já si práce dě-
tí vážím. V našem paneláko-
vém okolí nemohou děti pra-
covat na zahrádkách. V tomto
roce bude naše Základní škola
na Bezručově ulici slavit 100.
výročí. Chceme, aby nám to,
co jsme si zasadili, zůstalo, aby
oslavy byly důstojné.

Jaroslava BALCÁRKOVÁ

víte ,  že . . .

...od roku 1991 slavíme stát-
ní svátek 8. května namísto 
9. května? Do roku 2000 se 
oslavoval jako Den osvobození
od fašismu, poté ho zákon 
O státních svátcích, o význam-
ných dnech a o dnech pracov-
ního klidu přejmenoval na
Den osvobození a konečně 
v novele tohoto zákona v roce
2004 se tento den nazval
Dnem vítězství.
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krátce

tentýž den se předvedou ženy
všech kategorií.

V neděli od deseti hodin do-
poledne začínají svou soutěž
muži nad šedesát let. Denně
se na pódiu o rozměrech osm
krát osm metrů utká pět váho-
vých kategorií. Konec soutěž-
ního dne očekávají organizá-

toři mezi dvacátou a jednadva-
cátou hodinou.

Pro diváky bude na ploše
připraveno sezení, venku ve
stáncích občerstvení i prodej
dárkových předmětů a suve-
nýrů s logem mistrovství Evro-
py. Vstup po všechny dny
mistrovství je zdarma.

Soutěž nejmladší kategorie
mužů od 35 do 39 let se usku-
teční v sobotu 24. května od
deseti hodin.

Přij	te povzbudit bohumín-
ské vzpěrače, kteří patří mezi
světovou špičku.

František KREJZEK

Mistrovství Evropy ve vzpírání masters 
mužů a žen odstartuje v sobotu 17. května
v 10 hodin na ploše zimního stadionu 
v Bohumíně. Po Německu, Kypru a dal-
ších státech Evropy se letos, rok před 60.

výročím založení bohumínského vzpěrač-
ského oddílu, uskuteční v našem městě.

Mistrovství Evropy ve vzpírání 

Prvními vzpěrači, kteří bu-
dou 17. května dopoledne bo-
jovat o sadu medailí, bude čty-
řicet mužů nad 75 let. Ve 14
hodin evropskou soutěž slav-
nostně zahájí senátor Petr Ví-
cha, poslanec Alfréd Michalík
a předseda Evropské vzpěrač-
ské federace Bill Bartn. Ještě

Druhý dubnový týden se uskutečnila v té-
měř letním dni v polské části Těšína plavecká
soutěž děvčat a chlapců, kterou připravilo Ko-
pernikovo lyceum pro celkem jedenáct škol.

Po tradičně milém přijetí a krátkém ceremo-
niálu nastoupili také naši gymnazisté k soutěži,
jíž se účastnili skuteční amatéři tohoto sportu.
Soutěž probíhala v duchu deseti škol proti jed-
né, kdy pouze polská plavecká škola z Visly měla
nadprůměrné závodníky. Nebudu napínat: naše
škola v této soutěži obstála na výbornou. Soutěž
sice vyhráli plavci z polské plavecké školy, ale
naši studenti, s pouze jediným nadprůměrným
plavcem, skončili v družstvech na vynikajícím

druhém místě. Plaveckou halu doslova zvedl ze
sedadel vynikající duel našeho nejlepšího plavce
Martina Kašpara v polohovce, kde v souboji 
s polským plavcem o dohmat zvítězil náš Mar-
tin. Ani další naši plavci se nevraceli bez medai-
lí. Ve všech štafetách, které jsme obsadili, jsme
skončili do třetího místa. 

Naši studenti zaslouží velkou úctu a pochvalu
nejen za svůj přístup k soutěži a bojovnost v ba-
zénu, ale hlavně proto, že vytvořili nádhernou
partu lidí, která dokáže povzbudit kamarády 
a těšit se z jejich úspěchů. Na kvalitě amatér-
ských plavců se pravděpodobně začíná projevo-
vat možnost plavat v bohumínském bazénu. 

Kazimír PALKA

Plavci gymnázia v mezinárodní soutěži

Stříbrné družstvo plavců bohumínského gymnázia. Foto: archiv školy

Fotbalový pohár 
základních škol

Do letošního Fotbalového
Coca Cola poháru se zapojilo 
1 237 škol z celé republiky.
Motivace byla velká, loni jelo
vítězné družstvo na desetiden-
ní kemp do Brazílie.

Z kvalifikace postoupila do
bohumínské skupiny Základní
škola Dolní Lutyně, která po-
dala překvapivě dobrý fotbalo-
vý výkon. Celkově zvítězilo
družstvo Základní školy na uli-
ci Čs. armády před Dolní Lu-
tyní, Základní školou na třídě
Dr. E. Beneše a Masarykovou
základní školou. Turnaj se 
uskutečnil 10. dubna a díky
velkému pochopení oddílu ko-
pané se celý odehrál na trav-
natém, dobře upraveném hřiš-
ti na Faji. Některé zápasy měly
velmi slušnou úroveň. Vítěz
postupuje do okresního kola,
které se odehraje během měsí-
ce května.

Karel HASNÍK

Rezervujte si úterý 
na atletiku

Ve shonu každodenního ži-
vota zapomínáme, že naše tělo
také potřebuje pohyb. Přij	te
si vyzkoušet nejen svou fyzic-
kou kondici, ale také svou 
šikovnost - nově zařazené atle-
tické úterky vám k tomu dáva-
jí příležitost. Nepůjde o rekor-
dy, ale o radost.

V kategoriích do 16 a nad 16
let můžete přijít 20. a 27. květ-
na na stadion Základní školy
na ulici Čs. armády. Na jedno-
tlivé dny jsou připraveny tyto
disciplíny:

20. května - 17.30 hodin
běh na 60 m, 18 hodin vrh
koulí a hod plným míčem,
18.30 hodin hod oštěpem, 19
hodin běh na 1 000 m.

27. května - 17.30 hodin
běh na 100 m, 18 hodin skok
daleký a hod míčkem, 18.30
hodin skok do výšky (o tyči),
19 hodin běh na 500 m. Po oba
dva dny bude zajištěn pitný re-
žim. Atletické úterky jsou ur-
čeny pro širokou veřejnost.
Připravuje je pro vás Atletický
klub Bohumín. (ves)



říká, že ODS zrazuje program
a »reformy« měly být tvrdší.

Že by to jejich vládnutí bylo
opravdu tak odporné, že se ny-
ní před blížícími se krajskými
volbami od kroků vlády di-
stancují i krajské organizace 
a kandidáti na hejtmany z o-
bav, že jim pokazí volební vý-
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pol i t ika

pozvánka

Není ta ODS nějaká divná?
Tentokrát se můj článek

netýká bohumínské ODS,
ale názor jejích členů by asi
také bylo zajímavé zjistit.

Něco divného v současné
době zaznívá z ODS. Možná je
to tím, že si tato strana myslí,
že už jí patří celá republika 
a může všechno. ODS totiž
dnes drží pozici prezidenta,
premiéra, má většinu ve vládě,
nejvíce poslanců, absolutní
většinu v Senátu, 13 ze 14 hejt-
manů a v některých krajích 
a městech má absolutní větši-
nu. Nejvíce starostů velkých
měst je z ODS.

Ale něco skřípe. Před volba-
mi jsme z bilboardů občan-
ských demokratů mohli číst,
jak se budou mít všichni lépe.
Opomněli dodat, že všichni 
s vysokými příjmy. Premiér
Topolánek přiznal, že kdyby
před volbami zveřejnili všech-
ny záměry, málokdo by je volil.
Skutečnost pak předčila i ty
nejčernější představy. A to ješ-
tě křídlo Vlastimila Tlustého

sledky? Když nyní kritizují na-
příklad šíři zavedených po-
platků ve zdravotnictví? Ale
nedejme se opět napálit, mno-
ho hejtmanů je v celostátním
vedení ODS, ve výkonné radě.
Tam všechny kroky schvalují.
Chtějme proto od nich slyšet,
jak protestovali tam! Jak třeba
vystupovali, když nyní vedení
ODS chce zrušit zcela a najed-
nou regulaci nájemného?

Premiér z ODS zase podepí-
še Lisabonskou smlouvu, což
je jinak nazvaná euroústava,
proti které předtím jeho stra-
na tak brojila. A senátoři 
z ODS ji dají k posouzení 

Ústavnímu soudu. Neskřípe
něco ve vedení ODS? Nezpo-
chybňují tím vlastní vládu? 

Další raritou je hlasování
poslanců a senátorů za ODS.
V obou komorách Parlamentu
je jich nejvíce, ale zřejmě jim
dělá radost se navzájem pře-
hlasovávat. Když většina sená-
torů ODS objeví v zákonech
poslaných ze sněmovny chyby
a pošle je zpět k opravě, čekali
bychom asi, že většina poslan-
ců ODS bude mít stejný názor.
Opak je však pravdou. Natruc
ne!

Tak jaká ta ODS vlastně je?
Jaký má program a plány do
budoucna? Kdo ji reprezentu-
je? A hovoří-li mnoha jazyky,
který je ten pravý? 

V každém případě bychom
se mohli poučit a vnímat, že se
zase blíží volby. A že bychom
asi byli nějací divní i my, voli-
či, kdybychom ODS opět dali
těch 35 procent hlasů. To si 
opravdu nezaslouží.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

"A" družstvo - divize Morav-
skoslezského kraje - skončilo
na pěkném 8. místě (ze 14
družstev). Celou soutěž větši-
nou hráči odehráli v sestavě
Josef Chlapek, Ladislav Ku-
chař, Miroslav Téma a doro-
stenec Ondra Bolcarovič. Nej-
větší úspěšnost v družstvu měl
Miroslav Téma.

"B" družstvo skončilo v kraj-
ském přeboru sk. A na vynika-
jícím 4. místě (z 12 účastníků).
Většinu zápasů odehráli Vla-
dimír Gráf, Vladimír Mikulí-
ček, Dalibor Kolek, Martin
Jakša, Ondra Bolcarovič. Nej-
úspěšnějším z nich byl Vladi-
mír Mikulíček.

"C" družstvo odehrálo regio-
nální soutěž a skončilo na 10.
místě (z 12 družstev). Nejvíce
zápasů odehráli hráči Dalibor
Kolek, Antonín Urbiš, doros-

tenci Lukáš Bortlík a Petr Vin-
cek, Jindřich Carbol aVladi-
mír Švancara. Nejlépe si vedl
Dalibor Kolek.

"D" družstvo, letos nově za-
řazené do okresního přeboru,
skončilo na pěkném 8. místě
(z 12 účastníků). Stabilními
hráči družstva byli Petr Vin-
cek, Petr Sikora, Ladislav Ba-
biš, Jaroslav Salamon. Několik
zápasů odehrál i nejmladší člen
oddílu, osmiletý Martin Vincek.

Dorostenci a žáci oddílu se 
v průběhu roku pravidelně zú-
častňovali okresních, kraj-
ských i republikových bodova-
cích turnajů. Nejlepších vý-

Skončily soutěže stolních tenistů
V dubnu skončily soutěže sezóny 2007/2008 oddílu stolní-

ho tenisu mužů TJ Bohumín. Všechna družstva skončila s vel-
mi dobrým umístěním.

sledků dosáhli Martin Vincek
a Ondra Bolcarovič. Ten se, le-
tos poprvé v kategorii doro-
stenců, opět probojoval na
květnové mistrovství ČR.

I když boje v soutěžích byly
ukončeny, sezóna ještě nekon-
čí. Hráči se připravují na tur-
naje, které probíhají v jednotli-
vých městech České republiky.
Mládežnické tréninky pokraču-
jí až do konce června, a to každé
pondělí a středu od 15.30 ho-
din v herně městského úřadu.

Letošním vyvrcholením tur-
najů »masters« je květnové
mistrovství světa v Brazilském
Rio de Janeiru. Náš oddíl bude
v Brazílii reprezentovat Ladi-
slav Kuchař. Přejeme mu hod-
ně úspěchů.

Vladimír BITTNER

Pochod Z Bohumína
do Bohumína

Odbor Klubu českých turis-
tů TJ Bohumín pořádá v sobo-
tu 10. května pro turisty, mlá-
dež, rodiče s dětmi a širokou
veřejnost 34. ročník turistic-
kého pochodu a jízdy na ko-
lech Z Bohumína do Bohumí-
na. Startuje se před nádražím
ČD Bohumín podle náročnos-
ti a délky tratě.

Pěší na 50 km mezi šestou 
a sedmou hodinou, na 40 km
od sedmi do osmi hodin,
chodci na 20 a 15 km vyjdou
mezi osmou až devátou. Ve
stejnou dobu vyrazí cyklisté na
tratě 50, 40, 20 a 15 km. Star-
tovné je pro dospělé 15 korun,
pro děti a mládež 5 korun. Cí-
lem pochodu a jízdy Z Bohu-
mína do Bohumína je hájenka
Záblatí (Baginec). 

Oldřich DANIŠ

Nový výbor 
FK Bohumín

Valná hromada Fotbalového
klubu Bohumín konaná 8.
dubna zhodnotila výsledky
činnosti nejen ve sportovní
oblasti, ale také společenské
zajištění ve městě a hospoda-
ření klubu za loňský rok. 

Mládež fotbalového klubu
reprezentovala v soutěžích
Krajského fotbalového svazu
Ostrava (KFS), Okresního
fotbalového svazu Karviná
(OFS) a na turnajích v Polsku.
Družstva dospělých se zúčast-
nila soutěží pořádaných KFS 
a OFS. Byla zajiš�ována údrž-
ba hracích ploch a sociálního
zázemí, zabezpečeno finanční
krytí a vytvoření podmínek
pro činnost klubu ze strany
partnerů. Největší podíl zde
tvoří město Bohumín.

Valná hromada byla volební
a došlo ke změnám ve vedení.
Předsedou byl zvolen Franti-
šek Ježíšek, místopředsedou
Ondřej Veselý, jednatelem
Miroslav Křan. Valná hroma-
da navrhla úkoly a cíle, které
bude řešit nově zvolený výbor. 

Miroslav KŘAN

Dotace tenistům: Tenisté TJ Bohumín získali letos na
svou činnost dotaci ve výši 53,6 tisíc korun a mimořádnou do-
taci na zvýšené náklady s provozem herny. V rámci hodin tělo-
cviku sem chodí hrát stolní tenis také základní školy. (red)
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Kdo v srdci žije, neumírá.

�
2. května 

by se dožila 70 let 

paní Eliška KLIMOVÁ 

a 2. července 
by se dožil 75 let 

pan Gerald KLIMA. 

S láskou a úctou 
vzpomínají dcery Marcela a Jolana 

s rodinami.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

�
11. května 

vzpomeneme 
10. výročí úmrtí 

pana Jana ZAHUMENSKÉHO.

S velkou láskou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou manželka Marie,
syn Ladislav s rodinou, snacha Jiřina.

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

Láska však smrtí 
nekončí, v srdcích Tě dál

budeme mít.

6. května 
jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí 

pana Josefa ECKERTA. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Anežka 

a dcery s rodinami.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval, 
ten neodešel.

�
7. května uplynulo 
již 10 let od úmrtí 

pana Miloslava SUCHORY. 

Za rodinu vzpomínají manželka Milena,
dcera Jana a synové Lubomír a Miloš 

s rodinami.

Tak, jako Ti z očí zářila
láska, radost a dobrota,
tak nám budeš scházet

do konce života. 

�
14. května vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

pana Jana MACZURKA 
z Bohumína. 

S úctou a láskou vzpomíná 
přítelkyně Dáša s rodinou.

Vydal se na cestu, kterou jde každý sám, 
jen dveře vzpomínek nám nechal dokořán.

13. května vzpomeneme
5. výročí úmrtí 

manžela a tatínka 

pana Gabriela
SZABÓ.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
manželka Na	a, 

dcera Gabriela a syn Arpád.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

8. května 
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky

paní Bronislavy
ADAMASZKOVÉ. 

S láskou a úctou vzpomíná 
za celou rodinu dcera Růžena.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, 

cestička ke hřbitovu 
zůstala jen. Čas plyne 

a nevrátí, co vzal, 
jen bolestné vzpomínky 
a slzy v očích zanechal.

�
21. května vzpomeneme 3. výročí úmrtí

pana Ladislava HAVLÍKA. 

S úctou a láskou stále vzpomíná 
manželka.

Vzpomínky - úmrtí
S největší láskou, co 

v srdíčku máme, stále Tě,
Zdenečku, vzpomínáme.
22. dubna uplynuly 

4 roky smutného výročí
úmrtí našeho vroucně
milovaného a nenahra-
ditelného manžela, bratra,
otce, dědečka a strýce 

pana Zdenka KUPKY. 
1. července by oslavil 59 let. 
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Elena a celá rodina.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Váš hlas, 

ale vzpomínky na Vás 
dál žijí v nás. 

�
23. dubna jsme vzpomněli 
nedožité 65. narozeniny 

paní Alice ILYKOVÉ 

a 15. května vzpomeneme 
nedožité 68. narozeniny 

pana Romana ILYKA. 

S láskou a úctou vzpomínají 
děti s rodinami.
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PNEUSERVIS STOKLASA Dolní Lutyně - Střed
NOVÉ LETNÍ PNEUMATIKY (cena s DPH):

od: Barum:
145/70/13 690,- 730,-
155/70/13 680,- 730,-
165/70/13 690,- 760,-
175/70/13 730,- 790,-
165/70/14 760,- 890,-
OCELOVÉ DISKY (cena s DPH):
FELICIA 4,5x13" ................. 590,-
FABIA 5x14" ...................... 790,-
FIAT 5,5x14" .......................790,-
Dále nabízíme: PLNĚNÍ KLIMATIZACE (vakuování - čištění - dezinfikace)
za 780,- Kč s DPH ➤ GEOMETRIE KOL za 400,- Kč s DPH ➤ ROVNÁNÍ
HLINÍKOVÝCH DISKŮ ➤ PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ STK

Možnost objednání všech druhů 
ocelových i hliníkových disků!
OCTAVIA II 6x15" ................890,- 
SUPERB 6x16" ..................1070,-

PROVOZNÍ DOBA: PO - PÁ 8 - 17 hodin, SO 9 - 12 hodin.

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

od: Barum:
175/65/14 780,- 930,-
185/60/14 790,- 990,-
185/65/14 870,- 970,-
195/55/15 960,- 1190,-
205/55/16 1780,- 1780,-
185/80/14C 1160,- 1380,-

Není důležitá výše slevy, ale KONEČNÁ cena!

Děkujeme všem 
příbuzným, přátelům 

a známým, kteří se přišli
19. dubna naposledy 

rozloučit s naším 
náhle zemřelým 

panem Jiřím POLZEREM. 

Zároveň chceme poděkovat 
za květinové dary a slova útěchy. 

Maminka a bratr s rodinou.

S bolestí v srdci 
oznamujeme, že nás 

18. dubna navždy opustila
ve věku 83 let 

paní Milada
HEFNEROVÁ 

ze Skřečoně. 

S drahou zesnulou jsme se rozloučili 
ve středu 23. dubna v katolickém kostele
ve Skřečoni. Děkujeme všem, kteří tichou

vzpomínkou uctí její památku. 

Zarmoucená rodina.

Poslední rozloučení
Rakovina děložního čípku patří k jed-

nomu z nejčastějších zhoubných one-
mocnění u žen.

Díky pravidelným preventivním pro-
hlídkám se v některých evropských ze-
mích podařilo dosáhnout značného sníže-
ní výskytu tohoto onemocnění. To ovšem
neplatí v České republice, kde pouze část
ženské populace pravidel-
ně navštěvuje svého gyne-
kologa. Dochází tedy 
k rozvoji zhoubného onemocnění, které
by při správné prevenci bylo zachyceno 
a léčeno ve stádiích předrakovinných.

Jsou známy faktory tzv. rizikové, při kte-
rých je zvýšena pravděpodobnost rozvoje
onemocnění. Mezi ně patří časný začátek
pohlavního života, počet sexuálních part-
nerů, kouření, poruchy imunity a další.

Nezbytnou podmínkou rozvoje nemoci
je také přítomnost humánních papilloma-
virů (HPV). Tyto jsou mnoha typů a jen
některé patří mezi tzv. rizikové. Většina
populace žen je během svého života vysta-
vena kontaktu s těmito viry. Jistě ne vždy
infekce představuje rozvoj onemocnění,

většinou probíhá bezpříznakově a organiz-
mus se časem, vlivem vlastní imunity, »čistí«.

Novinkou posledního roku je celosvěto-
vé uvedení na trh vakcíny proti rizikovým
HPV. Jedná se o srovnatelné výrobky pod
obchodními názvy Silgard a Cervarix. Do-
poručuje se očkování mladých dívek ko-
lem 15 let věku, ale v určitých případech je
možno očkovat i ženu starší.

Během půl roku se apli-
kují 3 dávky vakcíny. Oč-
kování není hrazeno ze

zdravotního pojištění (cena jedné dávky je
asi 3 500 korun), ale většina pojiš�oven
část nákladů ženám hradí. Vakcína navodí
mnohaletou imunitní odpově	, která
chrání ženu před HPV infekcí a rozvojem
rakoviny čípku na zhruba 80 %. 

Plošné očkováni mladé populace by
nám tedy přineslo značné snížení počtu
tohoto nebezpečného onemocnění a lze
jej vřele doporučit. Jedná se o průlom mo-
derní farmakologie v oblasti primární pre-
vence jednoho typu rakoviny.

Jan SLONKA, zástupce primáře 
oddělení gynekologie a miniinvazivní chirurgie

Bohumínské městské nemocnice, a.s.

Očkování proti rakovině děložního čípku

lékař  radí

Od 14 do 17 hodin zde bude
stánek, v němž bude probíhat
anketa o rodině, výtvarné ak-
tivity pro děti, nabídka knížek
pro rodinu. Od 18 hodin bude
v městské knihovně filmová
projekce s tématikou rodiny,

včetně diskuze, kterou povede
Bedřich Kostlán (ředitel Diag-
nostického ústavu v Bohumí-
ně). Akci pořádají všechny
křes�anské církve v Bohumíně
společně s RC Slůně.

Roman BRZEZINA

Mezinárodní Den rodiny 
Na pěší zóně (u dětského koutku) v Novém Bohumíně si 15.

května připomeneme svátek, který se u nás slaví od roku
1994 - Mezinárodní Den rodiny.

Kdo čte OKO, 
ten je v obraze
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● Prodám krůty - vykrmené
i rozkrmené, ✆ 776 171 452.

● Prodám stavební poze-
mek 3 200 m2 v Rychvaldě, 
✆ 723 343 102.

● Pokládka plovoucích
podlah, PVC, lina, koberců,
obkládání schodiš�, nivelace,
broušení starých podlah včetně
lakování atd. ✆ 604 265 861.

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

● Půjčka pro každého za-
městnance, důchodce, OSVČ,
mateřská. Žádné popl. předem.
Po dohodě přijedu k vám. Vo-
lejte 774 828 496.

● Koupím byt v Bohumí-
ně, platím hotově, i zadlužený.
✆ 603 785 142.

● Koupím RD nebo poze-
mek, popř. chatu i v horším
stavu, platba ihned v hotovos-
ti, ✆ 608 370 379.

● Koupím rodinný dům,
✆ 777 925 007.

● Koupím jakýkoliv dr. byt
v Bohumíně, event. rodinný
dům nebo pozemek v okolí,
Rychvald, Dol. Lutyně. Pouze
od přímého majitele! Hoto-
vostní platba! Nejsem RK, 
✆ 777 979 158.

● Nebankovní půjčky pro
každou příjmovou skupinu, 
✆ 607 949 745.

● Prodám řadovou garáž
v Bohumíně, ul. Čs. armády,
cena 90 000 Kč. ✆ 603 512
150, 724 728 024.

● K pronájmu kanceláře
25 m2, 58 m2, v centru města,

inzerce nad prodejnou PALKA-elektro.
Kuchyňka, WC, telefon, EZS,
parkování, nadst. výbava. Volej-
te 596 015 900, 596 015 913.

● PALKA-elektro přijme
do prodejny elektrospotřebičů
PRODAVAČKU. Informace
na ✆ 596 015 913, 596 015 900.

● PALKA-elektro přijme
do prodejny elektrospotřebičů
PRODAVAČE. Informace na
✆ 596 015 913, 596 015 900.

● Pronájem kancelářských
prostor po celkové rekonstruk-
ci v centru Bohumína, parko-
vání zajištěno, ✆ 602 424 387.

● Firma Progres přijme do
HPP obráběče CNC, soustruž-
níky, frézaře, karuseláře, řidiče
VZV, svářeče. ✆ 606 794 163.

● Prodám RD v Nové Vsi 
u Bohumína. ✆ 604 169 641.

● Hledám dům ke koupi
v Bohumíně a okolí nebo po-
zemek, ✆ 604 941 788.

● Úklidová společnost při-
jme pracovnici úklidu kance-
láří, cca 1 hodina denně. 
✆ 604 368 767.

● Hledám hodnou paní ne-
bo babičku na hlídání 14 měs.
chlapečka, se zkušenostmi.
✆ 737 544 012.

● Pronajmu byt 2,5+1 
v Bohumíně. Nízká zástavba,
zateplený, plast. okna, nová
kuch. linka, ihned volný. 
✆ 776 072 189.

● Šití a opravy pánské 
a dámské. Skřečoň, volejte
728 597 581.

● Realitní agentura přijme
makléře, tel. 604 941 788.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
ŠIMEK A ŠIMKOVÁ

Mgr. Petr Šimek, advokát Mgr. Jana Šimková, advokátka

Studentská 1225, 735 81 Bohumín (naproti kinu), tel.: 553 401 050,
fax: 597 579 191, e-mail: advokati@ak-simkovi.cz

Web: www.ak-simkovi.cz

GENERÁLNÍ PRÁVNÍ PRAXE
občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, 

obchodní právo, trestní právo

BAZÉNOVÁ CHEMIE přímo od 
dovozce za velkoobchodní ceny
AB Chlortab 1 kg Tablety pro průběžné chlorování bazénové vody 199 Kč
AB Chloršok 1 kg Desinfekce s okamžitým účinkem 199 Kč
AB pH mínus 1 kg Snížení pH bazénové vody 78 Kč
AB pH plus 1 kg Zvýšení pH bazénové vody 99 Kč
AB Vločkovač 1 kg Vysrážení nečistot 119 Kč
SADA: AB Chlortab 1 kg; AB Chloršok 1 kg; AB pH mínus 1 kg; 

AB pH plus 1 kg; AB Vločkovač 1 kg 600 Kč
Doprava sady bazénové chemie zdarma až k vám. 

objednavky@abchemitrans.com, tel. 608 944 257

AB CHEMITRANS, s.r.o., 
ul. 9. května 627, Bohumín
(vchod vedle Policie ČR) 

Letní kino 
zahajuje sezónu

Promítat v letním kině začne K3
Bohumín už v sobotu 17. května,
kdy přinese, především dámskou
populací dlouho očekávaný, sní-
mek Let´s Dance 2 Street. Začne ve
21 hodin.

V letním kině se bude promítat vždy 
v pátky a v soboty. V květnu od 21 ho-
din. V pátek nasadíme vždy film, o kte-
rý si diváci píší, například Václav
(23.5.), Edith Piaf (30.5.), v sobotu je
pak vždy nějaký premiérový titul, na-
příklad Venkovský učitel (24.5.), Bláz-
novo zlato (31.5.) a další. Pro návštěv-
níky kina, kteří nechtějí ponocovat,
pak přináší K3 Bohumín onen premi-
érový titul i v neděli, konkrétně v ob-
vyklých 19 hodin, který se bude pro-
mítat už ale v kině ve Studentské ulici.

(kab)

www.tiz.cz
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ŽELEZÁŘSTVÍ
LIBOR GLISTA
(areál Benziny) 
rozšířil sortiment 

o NEREZOVÝ,
MOSAZNÝ 

a PEVNOSTNÍ
spojovací materiál.

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

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
od 1. dubna 2008 do 30. září 2008:

Pondělí - pátek: 9.00 - 18.00 hodin
Sobota - neděle: na tel. objednávky

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

TRUHLÁŘSTVÍ
■ výroba interiérového

nábytku

■ kuchyňských linek 
na míru

■ vestavných skříní

vč. počítačového návrhu

Tel. 739 324 318

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín

Pracoviště občanů se ZPS 

➤ Prodej a hodinářské opravy
➤ Opravy - zkracování a čištění
kovotahů i pouzder.

Těšíme se na Vaši návštěvu,
rádi Vás obsloužíme!

Mobil: 605 506 432

PRODEJ OKEN ŠULEK
PRODEJNA PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ A DOPLŇKŮ

Sokolská ul. 100, Bohumín-Záblatí 
(vedle požární zbrojnice)

➤ U zadaných zakázek nad 50 000 Kč bez DPH 
BONUS domácí meteorologická stanice ZDARMA.
➤ U zadaných zakázek nad 100 000 Kč bez DPH 
BONUS demontáž a montáž v ceně, bez zednických úprav.

Tel./fax: 596 035 055, mob.: 731 889 916, 
608 749 431, e-mail vladimirsulek@seznam.cz

EMIGA, spol. s r. o. 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY:

● příprava a provedení technické kontroly
● měření emisí
● pneuservis
● geometrie
● zkušebna brzd a tlumičů

Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz
tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

MECHANIZACE A DOPRAVA
Roman G a v e l č í k

n a b í z í  s v é  s l u ž b y :
■ autobusová doprava
■ práce autojeřábů
■ práce vysokozdvižných plošin
■ nákladní přeprava
■ čerpání a likvidace fekálií
■ protlak kanalizace
Kontakt: doprava-gavelcik@seznam.cz

tel./fax: 596 013 402, 723 634 734

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2 .

PRONÁJEM 2 BYTŮ 
3+1, 2+1 v centru 

Bohumína
po celkové rekonstrukci

(nadstandard),
cena nájmu dle dohody, 

samostatná voda, plyn, el.,
možnost parkování 

ve dvoře, 
tel. 602 424 387.

Firma Gesomont s.r.o. 
nabízí volná pracovní

místa na pozice 
zámečník, svářeč 

a strojírenský dělník. 
Požadujeme:
■ výuční list výhodou 
■ odborný průkaz 

výhodou
NÁSTUP IHNED.

Kontakt: 596 014 818

Panna a Netvor na
pódiu K3 Bohumín 

Klasickou pohádku Panna 
a Netvor, se spoustou divadel-
ních efektů a s proměnou pří-
mo na jevišti, sehraje v sále ki-
na K3 Divadlo Pohádka v ne-
děli 25. května od 10 hodin 
v kině K3 Bohumín. Vstupné
je 50 korun. (kab)

pozvánka



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 7. do 22. května Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
přístupná během provozu knihovny - pondělí, úte-
rý, čtvrtek a pátek 9 - 12 hodin, 13 - 17 hodin. 
■ 13.5. v 10 hodin MALOVÁNÍ PRO DĚTI 
S ADOLFEM DUDKEM. Beseda bude ukončena
autogramiádou, 20 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 1. - 29.5. VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KARLY SPÁ-
ČILOVÉ. Salón Maryška je otevřen vždy v úterý 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
■ 15.5. v 18 hodin MÁJOVÝ VEČER POEZIE. 
Helena Červenková, Ján Bazger, Michal Bajcar.
■ 16.5. v 18 hodin JEDEME DO AUSTRÁLIE.
Cestovatelský večer s dataprojekcí, Dana Reliová.
■ 19.5. v 16 hodin a 21.5. v 17  hodin JENÍČEK 
A MAŘENKA STÁLE AKTUÁLNÍ. Galimortovo
divadlo marionet (z DDM Bohumín). 
■ 20.5. v 17 hodin cyklus PSYCHOLOGIE PÍS-
MA. 8. lekce.
■ 23.5. v 18 hodin ZEMĚ - MATKA NÁS VŠECH.
Poezie, hudba, meditace, automatická kresba,
Dagmar Čížová a její hosté.

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,
www.rcslune.probers.info,

rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 12.5. v 9.30 hodin DEN PRO MOJI MAMINKU.
Slůně.
■ 13.5. v 15.30 hodin KDO JE DULA A K ČEMU
JI MŮŽETE U PORODU POTŘEBOVAT. Bobeš.
■ 13.5. v 16.30 hodin PORADNA PRO KOJÍCÍ
MAMINKY. Poradna laktační poradkyně, Bobeš.
■ 14.5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BOBŠI.
Celý den novým rodinám vstup zdarma, Bobeš.
■ 14.5. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - kosmetič-
ka. Bobeš.
■ 14.5. v 16 hodin LETNÍ NEMOCI A ÚRAZY 
DĚTÍ. Beseda s MUDr. Zamarskou, Bobeš.
■ 15.5. v 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Tělocvična DDM, Slůně.
■ 15.5. v 10 hodin VÝŽIVA KOJENCŮ A BATO-
LAT. S ochutnávkou, Bobeš.
■ 17.5. v 15 hodin DEN RODINY S BOBŠEM.
Odpoledne na zahradě s programem pro celou 
rodinu, Bobeš.
■ 19.5. v 9.45 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ
S DĚTMI. Slůně.
■ 21.5. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ v Bobši. 

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 13.5. v 16.30 - 18.30 hodin KERAMICKÁ DÍL-
NA MODELOVÁNÍ, GLAZOVÁNÍ. Cena 50 korun
dítě, 100 korun dospělý. Kapacita účastníků 
je omezena, přihlášení či více informací na 
☎ 596 013 131, Lýdie Balcárková. 
■ 17.5. v 11 hodin ESO 2008. XIII. ročník poháro-
vé soutěžní přehlídky v moderním a scénickém
tanci dětských, mládežnických a dospělých 
kolektivů, tělocvična DDM, vstupné 30 korun.

OSTATNÍ KULTURA

■ 13.5. v 16 hodin MÁJOVÝ KONCERT ŽÁKŮ
ZUŠ. Koncertní sál Základní umělecké školy 
Bohumín.
■ 18.5. v 10.30 hodin TRADIČNÍ POUŤ V ZÁ-
BLATÍ. Mše ke cti  svatého Jana Nepomuckého
v kapličce.  
■ 21.5. v 16 hodin KONCERT SOUBORŮ ZUŠ.
Koncertní sál Základní umělecké školy Bohumín.

SPORT

■ 8.5. v 5.25 hodin Rýmařovsko-Rešovské vodo-
pády. PĚŠÍ TURISTIKA. Délka trasy 23 km, 
náročnost střední, sraz u ČD.
■ 8.5. v 10 hodin BĚH ULICEMI MĚSTA BOHU-
MÍNA. 12. ročník Běhu ulicemi spojený s »Bě-
hem Terryho Foxe«.
■ 10.5. v 6 hodin Z BOHUMÍNA DO BOHUMÍNA.
Viz str. sportovní stránka.
■ 11.5. v 16.30 hodin FK Bohumín A - TJ Sokol
Lískovec. FOTBAL - krajský přebor - muži "A".
Hřiště FK Bohumín, za parkem.
■ 16. - 18.5. LEKCE INLINE BRUSLENÍ. Sportov-
ní škola s instruktorkou, � Lenka Mišičková, ☎
731 722 606.
■ 17.5. v 16.30 hodin TJ Slovan Záblatí - FC Horní
Bludovice. FOTBAL - 1.B tř., sk. C - muži, hřiště
TJ Slovan Záblatí.
■ 17.5. v 16 hodin Viktorie Bohumín - Louky. FOT-
BAL - mistrovské utkání, okresní přebor, hřiště
Viktorie Starý Bohumín.
■ 18.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Baník 
Rychvald. FOTBAL - okresní přebor - muži "B".
Hřiště FK Bohumín, Vrbice.

PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA
BOHUMÍN PRO VEŘEJNOST

Pondělí - čtvrtek 6 - 8 hodin,
12 - 21 hodin,

pátek 11 - 21 hodin,

soboty, neděle a svátky 8 - 21 hodin. 

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 124

■ 5.5. - 1.6. VÝSTAVA MASARYKOVY ZÁKLAD-
NÍ ŠKOLY, foyer kina K3 Bohumín. Otevřeno v do-
bě provozu kina nebo prohlídka po individuální do-
mluvě.
■ 14.5. v 16 hodin DEN MATEK. Vystoupení ta-
nečního souboru Radost a Zrcadlových sester pro
Senior klub, přístupné veřejnosti, kinosál, 30 Kč.
■ 16.5. v 18 hodin JAK OKOUZLIT... O kouzlech 
a magii s Radanou Vozňákovou, Jeskyňka, 200
Kč. Doporučujeme rezervovat, ☎ 608 608 955.
■ 22.5. v 16 hodin DECHOVKOVÉ ČTVRTKY. De-
chová hudba Českých drah pod vedením Ladisla-
va Drahozala na náměstí T. G. Masaryka.

KINO K3 BOHUMÍN 

Studentská 781

■ 8. - 9.5. v 19 hodin MONSTRUM. Sci-fi USA,
přístupný od 15 let, 60 Kč.
■ 10.5. v 18 hodin a 11.5. v 10 hodin NEJKRÁS-
NĚJŠÍ HÁDANKA. Pro děti, ČR, 75 Kč.
■ 11.5. v 19 hodin ACROSS THE UNIVERSE.
Romantický muzikál USA, přístupný, 70 Kč.
■ 12.5. v 19 hodin O RODIČÍCH A DĚTECH. Fil-
mový klub, český poetický film, přístupný, 74 Kč.
■ 13.5. v 19 hodin Once. Romantický irský film,
přístupný od 12 let, 60 Kč.
■ 15. - 16.5. v 19 hodin ASTERIX A OLYMPIJ-
SKÉ HRY. Francouzská komedie, přístupný, 70 Kč.
■ 18.5. v 10 hodin KRONIKA RODU SPIDERWIC-
KŮ. Dobrodružný film USA, český dabing, 65 Kč.
■ ZAHÁJENÍ LETNÍHO KINA: V letním kině se
bude až do konce srpna promítat vždy v pátek 
a v sobotu večer. V případě nepříznivého počasí
bude projekce přesunuta do kina ve Studentské ulici. 

LETNÍ KINO
Amfiteátr parku Petra Bezruče 

■ 17.5. ve 21 hodin, 18.5. v 19 hodin -  budova 
kina LET S DANCE 2 STREET. Hudební film USA,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 23.5. ve 21 hodin VÁCLAV. Český film, přístup-
ný, 70 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 
telefon: 596 012 203.

■ 5. - 30.5. ZÁTIŠÍ. Výstava studentky Základní
umělecké školy v Bohumíně Venduly Michlíkové,
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Abilympiáda 
v Salome

Děti z mateřské školy na
Nerudově ulici se zúčastnily
Abilympiády, kterou 22. dub-
na pořádalo občanské sdruže-
ní Čtyřlístek ve spolupráci 
s denním stacionářem Salome.
Účast byla velká, všechny děti
soutěžily v různých netradič-
ních disciplínách. Akce se
všem velice líbila a kromě ne-
všedních zážitků si děti společ-
ně odnášely sladké odměny. 

(zik, urb)

Jaro vytáhlo děti do hobby parku
Hobby park nabízí v jarních slunečních dnech drobotině kou-

zelný prostor prolézaček, kolotočů, houpaček a vodního světa.
Maminky tady s dětmi svačí, přebalují miminka, prostě tráví
dlouhý volný čas. »Nikde jsem tady neviděla dozor, který by teenage-
rům zabránil využívat zařízení, které je určeno pro malé děti. Jezdím
sem se třemi dětmi až ze Záblatí, protože je tady větší výběr a děti jsou
spokojené«, trochu pochválila a taky kritizovala Jana Kasanová.
Jak nám sdělili zaměstnanci společnosti Bospor, hlídací služba
funguje od 14 do 22 hodin, v 21 hodin se park zamyká. (frk)

Foto: František Krejzek

Foto: archiv Salome

Foto: František Krejzek

Foto: Lukáš Kania

Záblatí se stalo portem čarodějnic
Na 300 návštěvníků se sešlo na čtvrtém ročníku sletu čaroděj-

nic. Letištěm s přistávací plochou pro koš�ata nejrůznější tonáže
se stalo prostranství za sokolovnou. Veselý program pobavil malé
i velké, velká vatra sloužila nejen k opékání špekáčků, ale 
i ke spálení Morény, kterýmžto aktem Záblatští zahnali zimu 
a přivítali jaro. (frk) 

Voliéra v parku už brzy přijme 
nové nájemníky

Na nový domov pro exotické ptáčky se přišly podívat děti z ma-
teřské školky. Voliéra jim ještě štěbetání nenabídla, byla těsně
před dokončením. Příští procházka už ale bude veselejší. Andul-
ky, korely, rodely, alexandry, amadiny a další opeřenci se sem na-
stěhují do konce května. Město na novou výletovou část malého
areálu chovatelů exotického ptactva uvolnilo 333 tisíc korun. De-
set kóji poskytne letní domov desítkám zajímavých ptáků. (frk)


