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Výstavba dálnice nesmí ohrozit naše děti

Naše město se stalo dějištěm Mistrov-
ství Evropy masters ve vzpírání. Na
ploše zimního stadionu probíhají od
soboty 17. května soutěže vzpěračů
věkových kategorií od 35 let, až po

nejstarší nad 75 let. 
Denně probíhají vzpěračské soutěže od de-

seti hodin. Poslední siláci se představí v sobotu
24. května v kategorii od 35 do 39 let. Poté bude mistrovství
Evropy slavnostně ukončeno. Takto významná mezinárodní
soutěž nemá v posledních letech v Bohumíně obdoby. Vstup
na soutěže je volný, přij�te povzbudit naše vzpěrače. (frk)

V neděli 18. května dokončili svou soutěž muži věkové kategorie
M8, od 70 do 74 let, všech vah. Foto: František Krejzek

V polovině měsíce, 13. května, začaly Novou Vsí projíždět
nákladní automobily, které navážejí materiál na stavbu 
obslužné komunikace podél posledního úseku dálnice D47. 
(O její organizaci píšeme na str. 3.) Podstatně se tak snížila bez-
pečnost chodců, pohybujících se podél komunikace ze Skře-
čoně do Nové vsi. Zejména děti jsou nejohroženější skupinou.
Městský úřad zareagoval na požadavky občanů i ředitelky školy
ve Skřečoni a od 12. května zajistil dopravu dětí ze školy domů.

Bohumín hostí půl tisícovky vzpěračů

Ptám se Ivo Lenocha z od-

boru životního prostředí a slu-

žeb na podrobnosti této nové

služby.

Jde o spojení obousměrné, nebo
jen ve směru Skřečoň - Nová Ves?

Ranní spojení zajiš�uje au-
tobusová linka České autobu-

sové dopravy, která projíždí
Novou Vsí a sjíždí dolů až 
k poště ve Skřečoni. Problém
nastal s dopravou dětí z vyučo-
vání. Město vyšlo vstříc obča-
nům této části města, která
bude dočasně sloužit jako prů-
jezdné místo stavebních ná-
kladních automobilů. Pro za-
jištění bezpečnosti dětí jsme
zajistili čtyři spoje, které je po
vyučování budou odvážet od
základní školy do Nové Vsi.

Kolik dětí využije těchto linek?
Ředitelka školy Marie Va-

luštíková nás informovala, že
autobusu využije až třicet dětí.
Autobus, který provozuje sou-
kromá dopravní společnost,
má kapacitu dvacet míst. 

Nebude tedy plně vytížen?
Nejedná se o dopravu na jíz-

denky, veškerý provoz hradí
město. Spolu s dětmi mohou
bezplatně jezdit i jejich rodiče.

(Dokončení na str. 2)

Foto: František Krejzek



cesty a co nejméně
obtěžovala občany
bydlící podél nich.
Uklidnili bychom se
i informací, že i když stavba nového skře-
čoňského mostu bude trvat dva roky, k pro-
vizorní dopravě (a to jen části automobi-
lů) přes Novou Ves dojde jen po dobu vý-
stavby kruhového objezdu pod nadjez-
dem. Pak se opět bude jezdit po Lidické 
ulici. Toto provizorium bude trvat jen asi
čtyři měsíce, nikoliv celé dva roky.

Mohli bychom si toho ještě tolik říci.
Třeba o sjednání náhradní dopravy pro
školáky skřečoňské školy, o složitých jed-
náních o omezení dopravy nad 12 tun přes
Pudlov a Vrbici, o našem tlaku na zhoto-
vitele na dopravu materiálu po železnici 
a pak opět po nové a zatím poloprázdné
dálnici, o složité koordinaci dopravy do
Šunychlu a Starého Bohumína během
stavby dálnice a nových mostů vedoucích
nad ní do těchto městských částí, o hledá-
ní vhodných deponií ornice…

Stavba dálnice je velmi složitá a náročná
a nepochybně nás zatíží. Obrňme se proto
trpělivostí. Ale v konečném důsledku bu-
de dálnice pro město a jeho občany jistě
prospěšná. 

A tak mi závěrem dovolte shrnout, že 
i když z petic někdy nejsme nadšení, po-
koušíme se vždy hledat příčinu nejprve 
u sebe a poučit se. Proto se budeme snažit
o ještě větší informovanost občanů. 
A těm, kteří petice píší, děkujeme za to, že
nejsou lhostejní. Ale zároveň vyzýváme:
přij�te, nejprve se sejděme a diskutujme.
Možná to bude efektivnější. 

Petr VÍCHA, starosta města
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(Dokončení ze str. 1)

Jak se vám podařilo zajistit tak
rychle a operativně pravidelnou
linku?

Vyřízení licence na krajském
úřadu trvá příliš dlouho. Roz-
hodli jsme se proto pro »zvlášt-
ní přepravu«. Tu je ovšem
nutno objednávat u dopravce
denně samostatnou objednáv-
kou. Získali jsme také povole-
ní ČSAD k využití jejich auto-
busových zastávek po trase
přepravy. 

Jak dlouho bude doprava 
provozována?

Do konce června, kdy má
zároveň skon-
čit navážení ma-
teriálu na dál-
nici. Pokud se tak nestane, vy-
hodnotíme situaci a rozhodne-
me o dalším postupu.

Můžete říci časy odjezdů jednot-
livých spojů od skřečoňské školy?

Odjezdy jsou ve 12.10, 13.10,
14.15 a 15.15 hodin. Posledním
spojem odjíždějí děti ze školní

družiny. Nástupním místem 
je zastávka naproti poště ve
Skřečoni.

Město hradí
veškeré náklady
- jaké budou?

Každý den stojí doprava 
1 150 korun plus daň s přidané
hodnoty.

A co na to děti, které pře-
pravu využívají? Před odjez-
dem jsem hovořil s děvčaty
třetí třídy skřečoňské školy,
která čekala na zastávce:

Denisa Kolarčíková: Dneska
jsem měla školu do půl jedné, au-
tobus odjíždí ve třináct deset. Už
jsem v něm jela i včera.

Viktorie Walicová: Včera
nás jelo asi šest, dneska nás bude
víc, ostatní se ještě kloužou v par-
ku na skluzavce.

Vendula Sedláčková: Já jsem
před tím chodila daleko pěšky do-
mů, te� je to bezva.

V úterý 13. května jelo spo-
jem ve 13.10 hodin dvanáct
dětí.

František KREJZEK

rozhovor

Výstavba dálnice nesmí ohrozit naše děti

Na městský úřad dorazily téměř na-
jednou hned dvě petice z městské části
Skřečoň. První z nich směřovala proti
zřízení denního centra pro bezdomovce
a druhá poukazovala na následky zvýše-
ného dopravního ruchu v souvislosti se
stavbou dálnice a nového skřečoňského
mostu. Petice byly podepsány mnoha
lidmi a to je vždy důvod k zamyšlení 
a hledání příčiny. Nemám teď na mysli
příčinu, proč v mnoha případech lidé
podepisují i to, o čem nejsou dostateč-
ně informováni, to nechci podceňovat,
je to právo každého občana. 

A bez mučení přiznávám, že jsme někdy
sami iniciovali některé petice, které smě-
řovaly k jiným orgánům a podporovaly
stanovisko města a moc nám pomohly.
Mohl bych jmenovat petici proti tomu,
aby Ministerstvo financí povolovalo ve
městě videoterminály nebo žádost na Po-
vodí Odry o čištění Stružky v Šunychlu 
a podobně. Z mnohaleté praxe ale vím, že
vždy záleží na způsobu podání, a na otázku
»Chcete, aby tady byla ubytovna bezdomov-
ců, či aby vám kolem oken tři roky jezdily ka-
miony?« se nedá odpovědět kladně. Tak
každý podepíše. 

Spíše mne po mnoha letech vzájemné
spolupráce se spoluobčany mrzí, že před
pracným sháněním podpisů nedají iniciá-
toři petic přednost schůzce na radnici, 
abychom si o situaci něco řekli, vyměnili si
informace a došli třeba ke shodě i bez pe-
tic.

Ale lepší je vždy hledat chybu u sebe, 
a tak si myslím, že příčinou obou petic je
naše nedostatečná informovanost obča-

nů. Přesto, že máme Oko a Televizní in-
formační kanál, jezdíme do městských čás-
tí na setkání s občany a o městě vyjde roč-
ně v tisku několik tisíc článků. I to může
být málo.

Při lepší informovanosti či při osobním
jednání bychom si totiž jistě vysvětlili, že
město nikdy neuvažovalo o umístění den-
ního centra pro bezdomovce do Skřečoně
prostě proto, že tam není vhodný objekt.
A nedorozumění vzniklo jen tím, že na se-
znamu domů, které máme, byl i dům ve
Skřečoni. Ten je ale obydlen i nájemníky 
a tato kombinace soužití není vhodná. Ale
jistě bychom si také vysvětlili, co to denní
centrum je, a nestrašili bychom spoluob-
čany, že se na chodníku, po kterém chodí 
i děti, budou válet opilí bezdomovci. Již
delší dobu totiž denní centrum v provozu
je, v samotném centru Bohumína na Ma-
sarykově ulici, v bezprostředním soused-
ství školy, a nikomu to nevadí. Bezdomov-
ci se tam v klidu přijdou dvakrát týdně vy-
sprchovat, převléci do čistého a najíst. 
I přes jejich odlišný styl života jsou to lidé.
Lidé, kteří si tento způsob někdy zvolili sa-
mi, ale někdy jen neměli to štěstí, aby mě-
li rodinný dům či byt a psali petice proti
těm méně š�astným a úspěšným.

Vysvětlili bychom si také, že i když stav-
ba dálnice potrvá dva roky, město inten-
zivně jednalo o podmínkách dopravy 
a k návozu haldoviny dojde jen po dobu
dvou měsíců do 30.6. (a to jen jednosměr-
ně, protože část zátěže ponese i Dolní Lu-
tyně). Aby zhotovitel mohl co nejrychleji
vybudovat provizorní komunikaci v tělese
dálnice a další doprava pak probíhala jen
po již otevřeném úseku dálnice a této pro-
vizorní komunikaci, nezatěžovala městské

Informací není nikdy dost
»Nejprve se sejděme a diskutujme«, říká starosta města Petr Vícha
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Nová Ves te� trpí stavební dopravou

Termíny nejbližších licitací městských bytů

I Byt na ulici Tyršově 820,
1+1, kategorie II., číslo bytu

2, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 48,80 m2, pro výpo-
čet nájemného 44,80 m2. Pro-
hlídka bytu 27.5. od 9.30 do
10 hodin. Licitace se koná
28.5. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+1, kategorie I., číslo

bytu 42, 9. nadzemní podlaží.
Celková plocha 26,51 m2, pro
výpočet nájemného 26,51 m2.
Prohlídka bytu 27.5. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
28.5. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Nerudově
973, 1+3, kategorie I., číslo

bytu 54, 11. nadzemní podlaží.
Celková plocha 64,13 m2, pro
výpočet nájemného 62,13 m2.
Prohlídka bytu 27.5. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
28.5. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Studentské
1233, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 5, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 33,58 m2, pro
výpočet nájemného 33,58 m2.
Prohlídka bytu 27.5. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
28.5. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 1+3, kategorie I., čís-

lo bytu 35, 7. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 69,96 m2,

pro výpočet nájemného 67,64
m2. Prohlídka bytu 3.6. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 9.6. v 16 hodin.

I Byt na ulici Šunychelské
952, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 7, 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 53,25 m2, pro
výpočet nájemného 52,50 m2.
Prohlídka bytu 3.6. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
9.6. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Komenského
1150, 1+2, kategorie I., čís-

lo bytu 17, 6. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 61,20 m2,
pro výpočet nájemného 58,85
m2. Prohlídka bytu 5.6. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 9.6. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Trnkové 306,
1+1, kategorie II., číslo bytu

4, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 55,78 m2, pro výpo-

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:

Navážka materiálů na stav-
bu obslužné komunikace
podél dálnice D47, na kte-
rou dostali zhotovitelé od
města Bohumín termín tři
měsíce, začala až 13. května.
Termín od dubna do června
byl ústupkem pro vybudová-
ní zmíněné obslužné komu-
nikace tak, aby po jejím do-
končení byl navážen materi-
ál po již zprovozněné D47 od
Ostravy a dále na těleso bu-
dované dálnice. 

Průměrně má po silnici přes
Novou Ves projet jedno ná-
kladní auto každých pět minut.

»Doprava bude jezdit jedno-
směrně tak, že plné vozy pojedou
přes Dolní Lutyň, Nerad, smě-
rem na dálnici. Přes Novou Ves
se pak budou vracet prázdné. Po
dobu pěti dnů jezdila nákladní
doprava v opačném směru, ale to
už máme za sebou,« vysvětlil
systém navážky vedoucí odbo-
ru dopravy Pavel Vavrečka.

Jsou dohodnuty časy, po
které bude doprava provozo-
vána. Od pondělí do pátku
musejí občané počítat s prů-
jezdy od šesté hodiny ranní do

dvacáté hodiny večerní. V so-
botu od šesti ráno do čtrnácti
hodin odpoledne. V neděli
stavbaři jezdit nebudou.

»Tato doprava skončí 30. červ-
na. Město v žádném případě ter-
mín neprodlouží. Po dobu dohod-
nutého termínu proto žádáme ob-
čany Nové Vsi o trpělivost a ma-
ximální opatrnost při pohybu na

komunikaci,« dodal Pavel Vav-
rečka.

Situace je o to komplikova-
nější, že kromě dopravy na
stavbu dálnice zde probíhá 
i běžný automobilový provoz 
a jezdí zde i tranzitující auta
TIR. Celá trasa bude pod
zpřísněnou kontrolou městské
police, která se zaměřuje ze-

jména na dodržování povole-
né rychlosti a označení vozi-
del, zajiš�ujících přepravu hmot
na dálnici.

Den před termínem zaháje-
ní navážky spustil městský úřad
zvláštní dopravu dětí ze školy
domů, aby zajistil jejich bez-
pečnost (čtěte na straně 1 a 2).

František KREJZEK

Do konce června projede Novou Vsí každých pět minut jeden nákladní automobil. Foto: František Krejzek

čet nájemného 49,78 m2. Pro-
hlídka bytu 3.6. od 8.30 do 
9 hodin. Licitace se koná 9.6.
v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1069, 0+2, kategorie I., čís-

lo bytu 2, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 51,23 m2, pro
výpočet nájemného 47,88 m2.
Prohlídka bytu 3.6. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
11.6. v 16 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1055, 1+1, kategorie I., čís-

lo bytu 17, 4. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 38,61 m2,
pro výpočet nájemného 37,27
m2. Prohlídka bytu 3.6. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 11.6. v 16.30 hodin.

Bližší informace získáte na
telefonu 596 092 199. 

(vach)
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Občané už mají své policejní okrskáře

pprap. Böhm, 
okrsek č. 1: železnice
ve služebním obvodu

pprap. Foltýn, 
okrsek č. 2: Rychvald

pprap. Košárek, 
okrsek č. 3: Bohumín,
část Nový Bohumín

pprap. Kubiena, 
okrsek č. 4: Bohumín,
část Pudlov, Vrbice

pprap. Sala, okrsek
č. 5: Bohumín, část
Starý Bohumín, 
Kopytov, Šunychl

pprap. Samlik, 
okrsek č. 6: Bohu-
mín, část Záblatí, 
Skřečoň, Nová Ves

Ve snaze poskytnout kvalitnější poli-
cejní službu občanům rozdělila policie
v Bohumíně svůj služební obvod do ně-
kolika okrsků. 

Policisté - okrskáři, kteří byli díky své
dobré místní a osobní znalosti vybráni,
jsou občanům města kontaktními osoba-
mi pro řešení lokálních problémů na míst-
ní úrovni. Okrskář je partnerem nejen pro

občany, ale i pro státní i nestátní instituce.

Představujeme čtenářům vybrané policej-

ní okrskáře a hranice okrsků. Upozorňuje-

me, že se jedná o policisty v převážně míře

z řad hlídkové služby místně příslušného

obvodního oddělení, nelze tedy přesně ur-

čit dlouhodobě dopředu konkrétní dny

nebo hodiny jejich výkonu služby v okr-

sku. Výkon okrskáře v okrsku je spíše ne-

pravidelný, ale koordinovaný s ohledem

na bezpečnostní situaci.

Přehled dalších zajímavých informací

můžete nalézt na webových stránkách kar-

vinské policie www.pcrkarvinsko.cz. 

Telefonní kontakt na vaše okrskáře je

974 734 701.

Martin HRINKO, 
ředitel OO PČR Karviná

Přeplatky nájemců měst-
ských bytů z vyúčtování slu-
žeb za rok 2007 mohou být
vypláceny způsobem, který
si zvolíte. 

Jedná-li se o částku do sto
korun včetně, je možno pře-
platek vyzvednout osobně v po-
kladně majetkového odboru,
nám. T. G. Masaryka 225 (bý-
valá radnice) během července

(pondělí a středa 8 - 12 hodin
a 13 - 16.30 hodin, úterý, čtvr-
tek, pátek 8 - 11 hodin). 

Přeplatky nad sto korun bu-
dou odeslány prostřednictvím
poukázek České pošty.

Máte-li zájem o zaslání jaké-
hokoliv přeplatku na svůj 

účet, musíte osobně předložit

do konce května své číslo účtu

na výše uvedené adrese, číslo

dveří 206.

Pokud si přeplatky nevy-

zvednete, budou započteny do

zaplacených záloh ve vyúčto-

vání služeb roku 2008.

Marcela PŘIBYLOVÁ,
majetkový odbor

Přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2007

aktuálně

Prodej nemovitosti k podnikání
Město Bohumín vyhlašuje licitaci prodeje objektu bý-

valé hasičské zbrojnice na pozemku parcelní číslo 2259 
a pozemek parcelní číslo 2259 (zastavěná plocha a nádvo-
ří o celkové výměře 156 m2) na ulici Opletalově v Bohu-
míně-Skřečoni (Nová Ves).

Licitace se uskuteční 26. května v 15 hodin na MěÚ v Bo-
humíně, majetkový odbor, č. dveří B107 (stará radnice).

Cena podle znaleckého posudku je 620 000 korun a ostatní
náklady spojené s prodejem - znalečné, sepsání kupní smlou-
vy, daň z převodu nemovitostí (ta činí přibližně, s ohledem na
vylicitovanou částku, 43 000 korun).

Licitační jistotu 62 000 korun je nutno uhradit na č. účtu
6015-1721638359/0800, VS 1002, u ČS, a.s., Karviná, po-
bočka Bohumín, před konáním licitace.

Prohlídku je možno individuálně uskutečnit po telefonické
dohodě na čísle 596 092 215. Další informace získáte v kan-
celáři číslo B101, nebo telefonicky na čísle 596 092 215, 
e-mail: raut.kajetan@mubo.cz. (raut)

Letní odstávky 
malých zdrojů tepla

V termínu od 2. do 13.
června budou odstaveny ty-
to kotelny:

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.

Petr BIJOK, BM servis, a. s.

Kostel dostane
novou střechu

V roce 2008 půjde na zá-
chranu architektonického dě-
dictví na severní Moravě a ve
Slezsku 8,2 milionů korun.

Mezi projekty, které dosta-
nou z kraje dotaci, je i farní
kostel Narození Panny Marie
ve Starém Bohumíně. Obnova
střešní krytiny, kterou letos
provede Římskokatolická far-
nost Starý Bohumín, si vyžádá
náklady 705 433 korun. Mo-
ravskoslezský kraj bude opra-
vu dotovat 440 tisíci koruna-
mi. (red)

Kostel Narození Panny Marie se
stal poutním místem.

Foto: František Krejzek



V minulých
dnech probí-
haly v mno-
ha organiza-

cích a školách
programy k Mezi-

národnímu dni rodiny (15.
května). Práce skupiny pro
rodiny s dětmi, která v rámci
Komunitního plánu sociál-
ních služeb města Bohumín
funguje již třetím rokem, je
však dlouhodobější a kom-
plexnější. Pomáhá k prosa-
zování a realizování potřeb
cílové skupiny uživatelů - ro-
din s dětmi do 18 let věku. 

Že se nejedná o právě malou
skupinu obyvatelstva, dokres-
luje fakt, že v našem městě žije
v současné době asi 4 500 dětí
v této věkové kategorii, při-
čemž křivka porodnosti má 
v posledním období stoupající
tendenci. S počtem uživatelů,
kterých se kategorie dítě či ro-
dič dítěte týká, rostou tedy ú-
měrně i případné požadavky 
a připomínky na doplnění ne-
bo změny nabízených služeb. 

Skupina pracuje pod vede-
ním Petry Kalichové (Cent-
rum mladé rodiny Bobeš) ve
složení: Pavla Skokanová -

MěÚ Bohumín, odbor škol-
ství, kultury a sportu, Darina
Burdová - volnočasový klub
Beník, Miroslava Absolonová
- Mateřská škola na Nerudově
ulici se speciálními třídami,
Ondřej Veselý - Dům dětí 
a mládeže, Vilma Valentová -
Rodinné centrum Slůně, He-
lena Babiszová - sociální od-
bor MěÚ Bohumín. 

Tak jako další skupiny pra-
cující v projektu komunitního
plánování, mapovala i skupina
pro rodiny s dětmi na počátku
své činnosti potřeby a předsta-

vy uživatelů cílové skupiny.
Nejpalčivější témata byla poté
definována do pěti střednědo-
bých cílů, které by skupina
chtěla řešit. 

Mezi prvními přišla na řadu
problematika zhoršené do-
stupnosti s kočárky, případně
vozíčky do objektů a prodejen
a stav komunikací ve městě. 
V anketě byla uživateli vyty-
pována nejproblémovější mís-
ta (o problematice natočil vel-
mi poutavou reportáž i TIK) 
a podněty byly prodiskutová-
ny se zástupci odboru životní-

ho prostředí a služeb a inves-
tičního odboru. 

Nejčerstvější výsledky práce
skupiny jsou z jednání se zá-
stupci nemocnice. Cílem jed-
nání bylo potenciální přemís-
tění dětské rehabilitace z areá-
lu nemocnice do dostupnější
lokality pro všechny rodiny,
případně do centra města. Dí-
ky ochotě zúčastněných stran
naslouchat vzájemně argu-
mentům a názorům druhých,
bylo na jednání dohodnuto
možné řešení. Rodinám, které
mají v léčebném režimu reha-
bilitaci s kojencem a je pro ně
ze závažných důvodů dojíždě-
ní do nemocnice komplikova-
né (nevlastní automobil, mají
mladší či další malé dítě v ro-
dině apod.), bude nabídnuta
rehabilitace v budově polikli-
niky. 

Následující řádky měly čte-
nářům přiblížit náplň práce
skupiny pro rodiny s dětmi.
Budeme rádi, pokud na vás
článek zapůsobí také jako
možný impuls k řešení další
problematiky týkající se života
rodin s dětmi v našem městě.
Kontaktovat můžete kterého-
koliv člena pracovní skupiny.

Petra KALICHOVÁ, 
CMR Bobeš
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■ V pravé poledne 9. května
zadrželi strážníci dvě skupiny
osob, které kradly oplocení z bo-
humínské firmy. Tři osoby stráž-
níci zadrželi přímo na místě 
v objektu a další čtyři osoby na
ulici Drátovenské, kde přenáše-
li již odcizené rámky oplocení.

■ Dalšího muže, který převážel
13 kusů převozních kolečko-
vých vozíků odcizených z areá-
lu ČD, zajistila městská policie
10. května. 

■ Přestupek nezletilého mladí-
ka, který z cizí zahrádky odcizil
220 litrový plechový sud, bude
řešit sociální odbor MěÚ. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Muže s vozíkem naloženým
třemi elektromotory přistihla
hlídka 29. dubna okolo půlnoci.
Motory se pokusil odcizit z are-
álu firmy, kde byl zaměstnán. 

■ Přestupkové komisi města
byl postoupen případ založení
černé skládky na Mírové ulici. 

■ Strážníci zadrželi 2. května
na ulici Sv. Čecha hledaného
muže. Dalšího hledaného mu-
že pak zadrželi o čtyři dny po-
zději ve Vrbici.

■ Pro podezření ze spáchání
trestného činu výtržnictví byl
Policii ČR předán muž z Ostra-
vy, který se v restauraci Elpida
choval agresívně vůči hostům
a rozbil zde prosklené dveře.

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

Maják městské policie

Komunitní plánování pomůže rodinám s dětmi

Bobeš každoročně pořádá setkání dvojčat. Foto: archiv CMR Bobeš

Volné místo na městském úřadě
Městský úřad v Bohumíně vyhlašuje výběrové řízení na

obsazení pracovního místa referent/ka odboru sociální-
ho, oddělení hmotné nouze (pracovní poměr na dobu urči-
tou). Přihlášku a příslušné doklady doručte na podatelnu
městského úřadu v přízemí budovy, č. dv. 101, nebo zašlete na
adresu Městského úřadu v Bohumíně, ul. Masarykova 158,
735 81 Bohumín, do 6. června.

Bližší informace podá Lenka Vrublová, tel. 596 092 227, 
e-mail: vrublova.lenka@mubo.cz. Podrobnosti naleznete na
www.mesto-bohumin.cz v sekci Radnice. (red)

Majitelé lesa, pozor!
Městský úřad Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, jako

orgán státní správy lesů oznamuje vlastníkům lesa o výměře menší
než 50 ha v katastrálních územích Nový Bohumín, Starý Bohumín,
Skřečoň, Záblatí, Pudlov, Vrbice, Kopytov a Rychvald, že si mohou
převzít lesní hospodářskou osnovu pro svůj les platnou od 1.1.2008
do 31.12.2017. Lesní hospodářskou osnovu je možno převzít na
Městském úřadu Bohumín, odbor životního prostředí a služeb, 
v 1. patře, v kanceláři č. 222, a to v pondělí a ve středu v době od 8 do
17 hodin, v ostatních dnech na základě telefonické dohody. (elis)
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Proplouvání meandrů Odry při loňském Pływadlu 2007. Foto: Lucie Balcarová

Mezinárodní flotila bohu-
mínských i polských vodáků
Pływadla 2008 odstartuje
13. června v 10.30 hodin ze
Starého Bohumína a poplu-
je až do Krzyzanowic. Část
plavidel zahájí plavbu spo-
lečně se spolkem ostrav-
ských vodáků Campanula
od lávky Kamenec v Ko-
menského sadech pod No-
vou radnicí v Ostravě a po
Ostravici vplují do Odry. 

Spolek vodáků Poseidon 
z Věřňovic organizuje souběž-
nou plavbu po Olši a připojí se
k ostatním vodákům za souto-
kem Odry s Olší. Oficiální me-
zinárodní vodácká akce Pły-
wadlo 2008 bude zahájena
starostou města Bohumína 
a wójtem gminy Kryzanowice
ve Starém Bohumíně na pra-
vém břehu Odry za starým
hraničním mostem v 10.30 ho-
din. 

Nejhezčí úsek meandrů Od-
ry od Starého Bohumína až za
soutok Odry s Olší se plaví 1,5
- 2 hodiny. Končit plavbu lze
pohodlně za soutokem u mos-

tu přes Odru v polské Olze,
popř. lze pokračovat dále dal-
ších 6 kilometrů do Krzyzano-
wic, kde bude připraveno při-
vítání vodáků polskými přáte-
li. Plavbu lze protáhnout i přes
víkend, a to v sobotu přes Ra-
ciborz, kde proběhnou oslavy
historického výročí města. 
V neděli 15. června pak akce
pokračuje přes Dziergowice až

do Koźle. Stanování je po tra-
se zajištěno. 

Meandry lze pohodově sjíž-
dět na otevřených kánoích či
kajacích, taky na raftech a gu-
mových člunech. Pro účastní-
ky »bohumínské flotily« při-
pravíme řadu drobných pozor-
ností a překvapení. Přihlášeno
je již přes padesát vodáků z řad
bohumínské veřejnosti či stu-

dentů gymnázia. Bohumínská
flotila zatím čítá 22 kánoí 
a člunů a raft kopytovských
hasičů. Flotila se ještě rozroste
o polské vodáky. 

Máte-li vlastní lo�, připojte
se k nám. Registrujte se na ad-
rese macura.lumir@mubo.cz
nebo osobně či telefonicky na
městském úřadě.

Lumír MACURA

Pływadlo 2008 odstartuje v pátek, třináctého

Navíc také Adra získala men-
ší zdravotnické zásoby, které 
v oblasti Labutta přiděluje.
Nově zakládá distribuční mís-
ta potravin v místech, kde se
kolem vodních zdrojů sdružu-
je místní obyvatelstvo.

Doprava humanitární po-
moci na velké vzdálenosti stojí
příliš mnoho. Proto za peníze
získané ze sbírek nakupuje po-
traviny a zdravotnický materi-
ál v nejbližším okolí a poskytu-
je je lidem prostřednictvím za-
hraničních spolupracovníků.

Mezi občany, kteří poskytli
finanční pomoc pro Barmu, je
i Mária Miadiková. Její pravi-
delná korespondence do re-
dakce upozorňuje na mnohé
nešvary, například na pospre-
jované zdi nových fasád. 

Redakce zprostředkovala je-
jí setkání s pracovníkem Adry
v Bohumíně Rostislavem Klí-
mou, kterému 12. května pře-
dala pět set korun ze svých úspor
(na snímku Františka Krejzka).

Pomoc Barmě přichází také od občanů
Přírodní katastrofa v Barmě znovu vyburcovala v lidech so-

lidaritu. Humanitární organizace Adra zajistila v postižené
oblasti alespoň pro první dny zásoby rýže, které měla připra-
veny v několika skladech v Barmě.

Je to šlechetná pobídka všem,
kteří mají s lidmi v postižené
oblasti soucítění.

Můžete poslat dárcovskou
SMS zprávu ve tvaru DMS
ASIE na číslo 87777 nebo fi-
nanční hotovost na účet
99619961/0300. Z částky 30
korun za SMS zprávu zůstává
na účtě Adry 27 korun na hu-
manitární pomoc. (frk)

Nová atrakce bazénu
Pokud se v aquacentru set-

káte s podivnými plavidly, po-
hybujícími se na hladině bazé-
nu, budete se asi zajímat o je-
jich původ a účel (foto na stra-
ně 20). Ocean Scooter je navr-
žený a vyvinutý australskou
firmou Astone. Jedná se o ba-
teriový nafukovací vodní skútr
pro děti starší pěti let, který
dosáhne rychlosti 4,7 km/h při
padesáti kilogramové zátěži.
Bateriový skútr nijak neovliv-
ňuje kvalitu vody a bezpeč-
nost. Uvedený skútr a jeho pří-
slušenství jsou bezpečné a jsou
shodné s technickými norma-
mi určenými pro jejich provoz.
Tato shoda je doložena potřeb-
nými atesty. Pro vyšší bezpeč-
nost je vyroben dvoukomorově
k zamezení potopení. Samo-
zřejmostí je ochranný kryt vr-
tule k bezpečnému užívání. 

Jan ROZSYPAL, 
ředitel společnosti Bospor

novinky
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V čele radnice už jste čtvrté 
volební období. Nehrozí vám
syndrom vyhoření?

14 let je dlouhá doba a není
na škodu si vyhodnotit, zda
mám ještě dostatek síly rozdá-
vat optimismus, energii, den-
ně se pouštět do nových pro-
jektů a řešit často protichůdné
zájmy občanů. Vzpomínáte si,
jak vypadal Bohumín v roce
1994? Nebyl plynofikovaný,
neměl čistírnu odpadních vod,
žádné supermarkety, ani ba-
zén, zastřešený zimní stadion
či dětské koutky. Zato měl
fronty kamionů od nemocnice
až po Vrbici, zanedbaná sídliš-
tě, nevzhledné centrum měs-
ta, oprýskaný bytový fond, za-
staralé školy a školky, neudržo-
vaný park... atd. Líbí se mi, že
se Bohumín hodně změnil 
k lepšímu. Rozhodující ovšem
je, jak vše hodnotí občané.
Naštěstí nám každé čtyři roky
ve volbách vystavují vysvědče-
ní a říkají, jak jsou s naší prací
spokojeni a zda si přejí, aby-
chom město řídili i nadále. 

Jaké máte plány do budoucna?
Životní podmínky se ve srov-

nání s počátkem devadesátých
let velmi rychle mění. Lidé se
mají stále lépe. Nezaměstna-
nost klesla na jednociferné čís-
lo 9,4 procenta. Vyšší příjmy
přináší i rostoucí nároky na
bydlení, trávení volného času,
fungující služby. Dozrál čas za-
měřit se na KVALITU rozvoje
města. Týká se mnoha oblastí.

Bydlení - roste poptávka po

větších bytech v pěkném pro-
středí a s dostupnými služba-
mi. Proto rušíme byty čtvrté
kategorie a nahrazujeme je
komfortnějším bydlením.

Školství - není už prioritou
opravovat budovy či kupovat
nový nábytek, to naše školy
mají. Co cítím jako nezbytné, je
vrátit školám jejich důstojnost,
rodičovskou důvěru, ale také
řád, kázeň a náročnost. Zkrát-
ka, zvýšit KVALITU vzdělání.

Sociální
služby - díky
komunitnímu
plánu máme ucelený a prová-
zaný systém sociálních služeb
pro všechny věkové kategorie.
Letos připravujeme sloučení
terénní služby, domů s pečova-
telskou službou, domu pro se-
niory a Domovinky pod jedi-
nou organizaci tak, aby si lidé
bez problémů vybrali službu,
která nejlépe uspokojí jejich
potřeby. V samotných zaříze-
ních se zaměřujeme na snižo-
vání počtu klientů na pokojích
a respektování soukromí - 
opět zvyšujeme KVALITU.

Totéž se týká nemocnice. Měs-
to už nemusí dotovat provoz,
ale finančně přispívá na nové
operační sály, rekonstrukci stra-
vovacího provozu, přestavbu
pokojů na menší se samostat-
ným hygienickým zázemím,
kupuje zdravotnické přístroje,
a to vše pro zvýšení kvality.

Doprava - pro zklidnění do-
pravní zátěže centra města je
nutné odklonit těžkou kamio-

novou dopravu. Čekají nás dva
krušné roky, během kterých se
postaví dálnice s napojením
přes nový Skřečoňský most.
Přesuny obrovského množství
materiálu přechodně přinesou
zvýšený hluk i prašnost. Vě-
řím, že po zprovoznění těchto
staveb budeme odměněni po-
hodlným napojením na celo-
státní dálniční sí�.

A co investiční plány? Loňský
rok byl historicky nejúspěšnější. 

Vloni opravdu byly žně. Le-
tošní rok nebude co do výše in-
vestic města rekordní. Přitom
už zažíváme na vlastní kůži
stavbu dálnice, čeká nás de-

molice nebyto-
vé části bý-
valého hotelo-

vého domu, regenerace celého
okolí Slunečnice, včetně nové-
ho parkoviště, v areálu bývalé
Benziny bude zahájena stavba
Kauflandu, ve Starém Bohu-
míně dokončíme výstavbu no-
vého bytového domu na ná-
městí, v nemocnici proběhne
rekonstrukce pavilonu B, o-
pravují se bytové domy. Sta-
vební firmy prožijí i letos další
ze svých tučných let.

Jaká je opozice a její ochota spo-
lečně řešit problémy města?

Naše zastupitelstvo není ty-
pickým příkladem české samo-
správy. Není agresivní ani haš-
teřivé, neuslyšíte vulgárnosti či
osobní osočování, problémy se
nepolitizují, ale věcně řeší. Výjim-
kou bývá jen krátké období před
volbami. A některé články v Oku
a vystoupení jednotlivců.

Protože se však nespokoju-
jeme s průměrem a problé-
mům chceme čelit, ne před ni-
mi uhýbat, víme, jak potřebná

V Bohumíně se umíme vzájemně domluvit
Na slovíčko se zastupitelkou a radní města Věrou Palkovou

Čtrnáct let společně se starostou Petrem Víchou řídí a mění
Bohumín. Čtvrté volební období z něj vytváří město, ve kte-
rém, podle jejích slov, stojí zato žít. Věra Palková, místosta-
rostka, členka rady a zastupitelstva města.

rozhovor

a nutná opozice je, abychom
neusnuli na vavřínech. Ale o-
pozice taková, která se oprav-
du zajímá o problematiku, stu-
duje pozorně podklady a na
základě znalostí přináší připo-
mínky a alternativní způsoby
řešení. Nepomohou ti, kteří
povrchně využijí data a zavá-
dějícím a líbivým způsobem se
prezentují před veřejností. 

Nejlepší zpětnou vazbu nám
dávají naši občané, i když nás
vůbec nešetří. Jsou bezvadní 
a chtěla bych jim moc poděko-
vat. Podrželi nás, když jsme
vystěhovávali hotelový dům,
rušili herny, zaváděli nulovou
toleranci a média si nás vychut-
návala. Jejich podpora nám do-
dává odvahu dotahovat i ne-
populární věci do konce.

Vážím si toho, že u nás, v Bo-
humíně, umíme spolu mluvit
a umíme se domluvit - občané,
radnice, podniky, organizace -
prostě všichni. To vůbec není
běžné ani samozřejmé. Tam,
kde lidé nacházejí společnou
řeč, tam se daří věci řešit a dob-
ře se žije. A takové vidím naše
město a jeho perspektivu.

Připravil František KREJZEK

Někdy člověk nemusí opustit bydliště
a užije si, jako kdyby cestoval tisíce kilo-
metrů. I u nás, v Bohumíně.

Zase jsem jednou navštívila Maryšku 
a užila si zvláštní poetiky Antoine de Saint-
Exupéryho. Přítomným běhal mráz po zá-
dech při sledování herce s fenomenální pa-
mětí - Tomáše Koliandra - při jeho předne-
su Malého prince.

nevadilo, že nám vlastně irské tance tančí
Slováci. Jenomže takřka v téže době probí-
hala ještě jedna lákavá akce, a to opět v Ma-
ryšce - pravoslavné Velikonoce s ruskou
hudbou, zpěvem, ale také dobrůtkami tra-
diční ruské kuchyně. A to je právě můj
problém: v Bohumíně se toho děje docela
hodně, ale… Nemohu stihnout všechno!

Antonie WALTEROVÁ

V sobotu jsem řešila dilema: řecká zába-
va v sále Bochemie, či posezení v hospůdce
U Rybníčku s písničkami ve stylu naší čes-
ké country? K rybníčku bylo blíže.

Potom přišla neděle. Na irské tance jsem
se těšila už dlouho, tento druh hudby se mi
moc líbí, nabíjí mě energií už několik let. 
A taneční skupina Merlin s programem
Mystery of the Dance nezklamala, vůbec

Můj pestrý multikulturní víkend píšete nám
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Některá zvířata byla nervoz-
ní a majitel musel psa držet
hodně zkrátka, jiná se bázlivě
chvěla. Mezi »smečkou« se po-
hybovala Šárka Přibylová, kte-
rá tuto práci dělá ve všech měst-
ských částech již několik let.
Jakmile poslední opozdilec do-
stal svou dávku do těla, položil
jsem veterinářce pár otázek.

Jak dlouho se v Bohumíně staráte
o naše čtyřnohé miláčky?

Veterinární praxi dělám v Bo-
humíně už patnáct let. Před-
tím jsem byla jen na praxi.

Ošetřovala jste nějaké exotické
zvíře?

Nejexotičtější byl asi leguán
nebo had. Ale tahle zvířata ne-
jsou můj obor. Chovatele s tě-
mito exoty posílám ke specia-
listům.

Nejčastěji člověk asi chová psa. 
S jakými neduhy za vámi s pejsky
přicházejí?

U fenek jsou to choroby po-
hlavního aparátu, u psů je to
častý infekční kašel, zažívací
potíže z dobrůtek, které jim
pánečci dopřávají, žloutenky,
průjmy.

Prováděla jste porod u koně nebo
u krávy?

V praxi jsem již byla u poro-
du telátka.

Děláte také operace, jste na to
vybavena?

Naposledy jsem operovala
zánět dělohy nebo polypy ve
zvukovodu. 

Co byste doporučila těm, kteří si
chtějí pořídit psa?

Měli by si vybrat psa, který
jim povahově odpovídá. Dopo-
ručuji se nejprve poradit s lé-
kařem. Je rozdíl, jestli to má
být pes na hlídání, nebo k dě-
tem, či služební plemeno. Vý-
běr rasy je velmi důležitý. Pro
určitá plemena psů jsou typic-

ké povahové vlastnosti. Po po-
řízení psa by první cesta se ště-
ňátkem měla vést k veterináři.
Už v tomto raném stádiu může
mít pejsek třeba kýlu, o které
majitel neví. Hned od začátku
je třeba dávat pozor na červí

parazity. Některé jsou přenos-
né na lidi. A to nejen od psů,
ale i od koček. Proto je velmi
důležité poradit se s lékařem 
o základní prevenci, která se
dělá už u malých štěňat.

František KREJZEK

S novým štěňátkem ihned k veterináři
V minulých dnech organizovala radnice očkování psů proti

vzteklině. Na stanovišti v Šunychlu jsme zastihli dlouhou řa-
du pánečků a majitelek psů, kteří využili možnosti ošetření
svého čtyřnohého kamaráda v blízkosti domova.

V Šunychlu před hasičskou zbrojnicí prováděla Šárka Přibylová (vlevo)
očkování proti vzteklině. Foto: František Krejzek

Kolotoč i pouťové atrakce,
soutěžní stezka plná úkolů,
kterou děti provedou po-
hádkové bytosti, program
pro děti na pódiu plný diva-
delních akcí a soutěží, ukáz-
ky práce záchranářů. Tak
bude vypadat letošní neděle
1. června.

Akce nazvaná Rej bohumín-
ských strašidélek aneb Dětský
den s pojiš�ovnou Generali se
bude konat souběžně ve dvou
sousedících areálech - v letním
kině a v Hobby parku od 13 do
19 hodin. 

Pohádkovou atmosféru bu-
dou dotvářet účinkující v diva-
delních kostýmech různých
strašidélek a pohádkových by-
tostí. Těch bude přes dvě de-
sítky. Také návštěvníkům letoš-
ního reje, především těm dět-
ským, pořadatelé z K3 Bohu-
mín doporučují, aby přišli v mas-
kách strašidélek a čarodějů.

Letošní den dětí bude rozdě-
len do čtyř sekcí. Součástí
vstupenky bude i část, na kte-
rou děti sesbírají razítka na
pohádkové cestě plné úkolů.
Po jejich splnění si v pokladně
budou moci vyzvednout ně-
kterou z cen. Pohádková cesta
bude otevřena od 13 do 17.30
hodin. 

Na pódiu letního kina bude
po celé odpoledne probíhat
čtyřhodinový blok plný vtipů,
soutěží a divadelních vystou-
pení, které pro děti připravila
Lucie Semančíková. V 18 ho-
din pak začne malá dětská dis-
kotéka.

Dalším pilířem oslav dětské-
ho dne budou ukázky záchra-
nářů. Svou techniku představí
například bohumínští hasiči,
kteří návštěvníkům ukáží po-
hled na celý areál ze své ploši-
ny, anebo nechají děti, a� si vy-

zkoušejí, jak se hasí opravdo-
vou hadicí. Připraveny budou
i ukázky různých zásahových
obleků.

Chybět nebude ale ani malé
pou�ové městečko. Kromě ko-
lotoče, resp. otočného rame-
ne, se mohou děti těšit napří-
klad na skákací hrad, elektric-
ká autíčka, ale také na stánek 
s hračkami, cukrovou vatou,
balónky či cukrovinkami a ob-
čerstvením.

Generálním partnerem to-
hoto velkého projektu je pojiš-
�ovna Generali, dalšími spon-
zory jsou pak bohumínská
ČSSD a městská společnost
BOSPOR, spol. s r. o. Akci
produkuje K3 Bohumín ve
spolupráci s městem Bohumín
a složkami záchranářů koope-
rujících ve městě. Vstupné na
akci je 10 korun.

(kab)

Chystá se obří akce pro děti
Přijďte v maskách strašidélek a čarodějů

Salome pomáhá
Chci poděkovat Jaroslavě

Krömerové, vedoucí denního
stacionáře Salome, která mi
pomohla úspěšně zařadit mého
syna do základní školy. Také
děkuji jeho vedení za starostli-
vou péči a vědomosti, které mu
dali, i za návštěvu v nemocnici.
Přeji jim, aby všem zůstala las-
kavost, ochota, trpělivost a vel-
ká srdce, která denně dávají
těmto dětem. Obracím se na
všechny občany, aby - by� jen
malým finančním darem obda-
rovaly toto zařízení, kde se na-
cházejí děti, které potřebují na-
ši pomoc na různé pomůcky.

Łubica BURDKOVÁ

poděkování

Děti myslí i na psy
Odbor životního prostředí 

a služeb, který provozuje psí ú-
tulek v Šunychlu, děkuje dě-
tem ze základní školy na Bez-
ručově ulici a ve Skřečoni. Při-
nesli totiž psům do útulku kr-
mivo a pamlsky. (red)
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osobnost

Mezi letošními oceněnými
v anketě Osobnost roku
2007 stanula Irena Chřibko-
vá, bohumínská rodačka žijí-
cí v Praze. Ocenění Význam-
ní rodáci, které se letos udě-
lovalo poprvé, získala spo-
lečně s Alenou Mrázovou 
a Terezou Bebarovou. 

Irena Chřibková je meziná-
rodně uznávanou varhanicí 
a hudební pedagožkou. Vystou-
pila na mnoha sólových recitá-
lech ve všech zemích Evropy, 
v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve
Spojených státech americ-
kých. Je zakladatelkou a orga-
nizátorkou Mezinárodního var-
hanního festivalu v Praze. 

Vracíte se stále do Bohumína 
za maminkou?

Do Bohumína se samozřej-
mě vracím za svou rodinou 
a přáteli. Nejsou to návštěvy
časté, ale vždy s nabitým pro-
gramem a s příslibem opětov-
ného setkání.

Několikrát jste koncertovala 
v Bohumíně. Jaký je to pocit, 
sedět u varhan, za které jste 
poprvé usedla v deseti letech?

Za varhany v Bohumíně u-
sedám ráda. Vzpomínám tak
na dobu svých začátků, kdy
jsem jako desetileté dítě ne-
mohla dosáhnout na pedály,
ale snažila jsem se sedět na
krajíčku lavice, abych aspoň
špičkou nohy mohla rozeznít 
i ty nejhlubší píš�aly, které tam
byly. A později, o letních
prázdninách, mi svěřil pan re-
genschori klíče a já jsem den-
ně hrávala na bohoslužbách,
za což jsem mu dodnes vděč-
ná, protože jsem se tak mno-
hému praktickému naučila 
a zužitkovala v pozdějším stu-
diu na konzervatoři. To jsem
už jezdívala do Bohumína jen
občas, ale i tehdy jsem dopro-
vázela chrámový sbor za řízení
pana Včelného. Naposledy
jsem za bohumínskými varha-
nami seděla loni v listopadu
při rozloučení s mým prvním
profesorem varhan panem
Vladimírem Včelným.

Jaký je jeden den titulární varha-
nice baziliky sv. Jakuba v Praze?

Popsat jeden den je velmi
složité. Každý den je jiný. 
V podstatě však musím svůj

pracovní čas rozdělit mezi hra-
ní při bohoslužbách v bazilice
sv. Jakuba, cvičení na nástroji
(naštěstí mám varhany doma)
a tedy přípravu svých koncert-
ních vystoupení, organizaci

všech koncertů v bazilice sv.
Jakuba a pedagogickou čin-
nost. To vše se navzájem dopl-
ňuje a veškerá práce je i mým
koníčkem. Koncerty plánuji
nejméně rok dopředu, takže si
programy můžu vybírat a vě-
novat se jim úměrně k jejich
obtížnosti. Vystupuji jak sólo-
vě, tak ve spolupráci s různými
zpěváky z Národního divadla 
a Státní opery nebo s instru-
mentalisty, třeba s trubkou,
houslemi, lesním rohem nebo
s herci-recitátory. Organizace
koncertů vyžaduje velkou tr-
pělivost, jednám s interprety,
musím napsat mnoho žádostí
o sponzorské dary a finanční
příspěvky, a to hlavně na Me-
zinárodní varhanní festival,
který jsem v bazilice sv. Jakuba
na Starém Městě pražském za-
ložila. Letos proběhne již jeho
13. ročník. 

Práce se studenty je zajíma-
vá a podnětná. Jezdíme každý
rok na varhanní soutěže do
Opavy a do Pardubic a odváží-
me si 1. cenu a k tomu další ce-
nu druhou a čestné uznání. 

A pokud mi to čas dovolí,
moc ráda navštěvuji zajímavá

Rodačka z Bohumína Irena Chřibková

V anketě Osobnost roku získala Irena Chřibková ocenění Významná
rodačka města, které ji velmi potěšilo. Foto: František Krejzek

představení v divadle, o víken-
dech utíkám do přírody a nebo
jen tak posedět s nejbližšími či
přáteli.

Jaký máte program v nejbližší době?
V následujícím měsíci mě

čeká koncert v kostele sv. Mi-
chaela v Ostrově nad Ohří, vy-
stoupení v bazilice sv. Jakuba
na festivalu Pražské jaro, kon-
cert u sv. Mikuláše v Praze 
a v katedrále sv. Bartoloměje 
v Plzni. Dále se účastním jako
člen poroty soutěže Organum
Regium v Pardubicích a v zá-
věru soutěže vystoupím také 
v děkanském chrámu sv. Bar-
toloměje na koncertě. Hned
nato se koná u sv. Jakuba cha-
ritativní koncert pro minorit-
ský klášter v Praze, v dalším
dni pak koncert u sv. Augusti-
na v Brně. Vše se dá sledovat
na mých webových stránkách
www.chribkova.com. 

A co nějaký koncert v našem 
regionu?

Momentálně nejednám s žád-
nou agenturou o vystoupení
ve Slezsku.

Jak na vás působí s časovým 
odstupem rodné město?

Bohumín se v poslední době
velmi změnil, a to rozhodně 
k lepšímu. Vznikla krásná pěší
zóna i náměstí, prostě město
se stává příjemným místem k ži-
votu. Já však více patřím Sta-
rému Bohumínu a ten by ještě
potřeboval mnohé zvelebit.

Připravil František KREJZEK

Televize pozvala
Čhave Jilestar 
do Prahy

Blíží se finálový večer pě-
vecké show X-Factor, ve kte-
rém před kamerami TV No-
va bojují amatérští zpěváci 
a hudební skupiny o nejvyšší
poctu. V doprovodném pro-
gramu vystoupí v neděli ve-
čer 25. května také bohu-
mínská romská skupina
Čhave Jilestar. Po Karlu Got-
tovi, Miro Žbirkovi budou
zpívat celému národu.

»Dostali jsme šanci zpívat na
finálovém večeru soutěže, kterou
sledují stovky tisíc diváků. Moc si
toho považujeme. Na skladbě ješ-
tě nejsme s kluky dohodnuti, ale
mělo by to být něco rychlého, jak
nás požádal producent pořadu.
Do Prahy pojedeme na dva dny,
oba využijeme na souhru s kape-
lou, která doprovází po celý seriál
všechny zpěváky,« řekl vedoucí
skupiny Čhave Jilestra Rudolf
Gabčo.

Nechybělo mnoho a z vy-
stoupení mohlo sejít. Někteří
členové byli v zahraničí, ale
te� už jsou všichni zpět. Právě
včas, aby mohli využít čtrnácti
dnů ke zkouškám.

»Pokud by byl vyhlášen další
ročník soutěže X-Factor, máme
šanci znovu se přihlásit. Myslím,
že bychom do toho znovu šli,«
dodává Gabčo. Zkušenosti 
z letošního ročníku by nebyly
na škodu. V neděli večer se se
skupinou Čhave Jilestar setká-
me na Nově. (frk)

Studentům začínají
zkoušky dospělosti

V týdnu od 19. do 22. květ-
na probíhají na Gymnáziu
Františka Živného maturity.
Letos absolvuje zkoušku do-
spělosti 88 studentů čtyřleté-
ho a osmiletého studia.

Střední škola Bohumín své
maturity načasovala do dvou
týdnů od 19. do 29. května. 
V devíti maturitních oborech
zde absolvuje zkoušky 185 stu-
dentů. (frk)

krátce
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Vysoká la�ka Běhu ulicemi města Bo

Na start nastoupili běžci z celého regi-
onu - Orlové, Karviné, Havířova, Frýd-
ku-Místku, Pržna, Jablunkova, Hrádku,
Ostravy, Čakové, Kroměříže a pochopi-
telně z Bohumína.

O pěkné ceny, a� finanční či věcné, se
postaralo 35 sponzorů - největší z nich
město Bohumín, Bochemie a ŽDB
Group. Závod se uskutečnil za širokého
zájmu veřejnosti.

Nejmladším účastníkem se stala Eliš-
ka Pohlová, narozená 21.3.2007, nej-
starším pak Jaroslav Gaman, ročník
1935. Číslo pěti tisícího účastníka všech
ročníků Běhu si na prsa nalepil mladší
žák Lukáš Kalous z Bohumína, který zís-
kal také věcnou cenu.

Celý průběh závodu byl mediálním
partnerem TV Marko přenášen přímým
přenosem prostřednictvím kabelové te-
levize občanům Bohumína.

Zásluhou VOKD byl »Běhu« příto-
men také pokořitel vrcholu K2 Josef Lu-
káš, který předával ceny vítězům jedné 
z kategorií a podepisoval svou knihu za
velkého zájmu nejen školní mládeže.

Zaznamenali jsme reakce několika ú-
častníků letošního Běhu:

Lukáš Marcalík přivedl na start svou
dceru, která sice nebyla »na bedně«, ale
na závod se velmi těšila. »Jsme rádi, že
jsme sem z Dětmarovic zavítali, protože
BUM je prestižní záležitostí a tady nemůže-
me chybět.« 

Odlišný názor měl Petr Vachtarčík,
který svou ratolest nestihl na start po-
stavit včas. »Na závod jsme se těšili, ale zú-
častnili jsme se až běhu proti rakovině. Je to
škoda, ale příští rok nás určitě uvidíte.«

Tomáš Rucký, obchodní ředitel VOKD,
který závodu po celou dobu přihlížel, se
nechal unést skvělou atmosférou: »Jsem

velmi rád, že jsem byl v Bohumíně na tak
skvělé atletice. Zdejší závody si zaslouží vyšší
›koeficient‹, rádi v tom místním pořadatelům
pomůžeme. Obrovské množství účastníků,
bezchybná organizace a potenciál jsou přísli-
bem do dalších let. VOKD podporuje nejen
skvělého ›choséého‹, ale chceme zamířit i do
dalších oblastí. Bohumín má několik výbor-
ných produktů, kde bychom neměli chybět.«

A na závěr také chvála městu, kterou
pronesl Josef Nejezchleba, předseda TJ
Frýdek-Místek: »Jezdíme na Běh ulicemi
města řadu let a pozorujeme proměnu Bo-
humína. Kdo to neviděl, neuvěří.«

Pořadatelé před závody vyhlásili odmě-
nu pro toho, kdo se pozná na fotografii 
z Běhu před čtyřmi roky, která byla sou-
částí plakátu letošního Běhu. Přihlásila
se dvě děvčata a získala zvláštní odměnu.

K perfektnímu průběhu atletického
svátku přispělo rovněž nové zázemí pro
účastníky. Šatny a sociální zařízení po-
skytla v prostorách kina agentura K3.
Štáb naproti tomu sídlil v Salónu Ma-
ryška, kde nakonec organizátoři ukončili
úspěšný den hudebním vystoupením
některých talentovaných pořadatelů.

Hlavním organizátorem byl Atletický
klub Bohumín, o hladký a hlavně rychlý
průběh celé akce se staralo 35 žen a mužů.

Výsledky - vítězové jednotlivých kate-
gorií:

● 80 m rodiče s děvčátky ročník 2004 
a mladší - Tereza Ištoková 

● 80 m rodiče s chlapci ročník 2004 
a mladší - Ros�a Nevoral 

● 170 m děvčata ročník 2002-2003
- Jana Tomaštíková 

● 170 m chlapci ročník 2002-2003 
- Patrik Hájek 

● 280 m
- Beá

● 300 m

● 300 m
- Hel

● 300 m
- Dom

● 300 m
- Emi

● 600 m
- Dav

● 600 m
- Mic

● 600 m
- Mar

● 600 m
- Šárk

● 840 m
- Tom

● 840 m
- Ivan

● 1120 m
- Petr

● 1400 
- Kate

● 1400 
- Len

● 2000
- Mir

● 1400 
- Dan

● 1400 
- Jose

● 4x28
Zákla

Za krásného slunečného počasí se 8. května na start Běhu ulicemi města po-
stavilo ve všech kategoriích 507 běžců. Dětí do 4 let s rodiči bylo 58, nejpočet-
nější, třiceti sedmičlenná byla kategorie mladších žáků. Hlavní soutěž žen v bě-
hu na 1400 m vyhrála Kateřina Bobotová z Kroměříže časem 4:49,8 minut, 
u mužů se na nejvyšší stupeň vítězů postavil v běhu na 2000 m Miroslav Lepíček
z TJ Slezan Frýdek-Místek časem 6:20,1 minut. Vložený závod štafet na 4x280
metrů o Pohár starosty města vyhrála Základní škola na ulici Čs. armády.

Fota k článku: František Krejzek
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Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (24)

K našim nejpestřeji zbarveným ptákům patří bezesporu
ledňáček. Jeho český název napovídá, že se s ním můžeme setkat
na nezamrzajících vodách i v zimě. Obdobně je označován
i v polštině (zimorodek) a němčině (Eisvogel). V Bohumíně
byl koncem 20. století vzácný, po výrazném zlepšení kvality
vody v Odře se zde nyní vyskytuje poměrně běžně. Během zi-
mování jsem ho jednou pozoroval i v Novém Bohumíně. 

Ledňáček nás upoutá především zbarvením. Foto: Jiří ŠUHAJ

ohumína

Ledňáček žije u čistších vod-
ních toků a nádrží. Při cestách
do přírody někdy spatříme to-
hoto krasavce, jak letí velice
rychle a nízko nad hladinou.
Můžeme pak potvrdit, že jeho
přirovnání k letícímu draho-
kamu je opravdu přiléhavé.
Nejraději sedává na větvích
nad vodou, odkud se vrhá střem-

hlav do vody pro kořist. Jeho
potravu tvoří takřka vesměs
drobné rybky. 

Velmi chladné zimy snáší
špatně; kruté mrazy mohou
díky zamrzlým hladinám vy-
hubit až devět desetin stavů
ledňáčků. Naštěstí dokáží ztrá-
ty v příznivých podmínkách
nahradit, protože hnízdí ně-

kolikrát v roce a v jedné snůš-
ce má 6 až 7 vajíček. Byly už
dokonce zaznamenány čtyři
snůšky v jedné hnízdní sezó-
ně. Loni v květnu jsem pozo-
roval jeden rodičovský pár kr-
mící mladé, který v pauzách
mezi přílety s potravou hlou-
bil novou hnízdní dutinu.

Hnízdní nory jsou umístěny
na kolmých stěnách neregulo-
vaných vodních toků. Hnízdí
také u rybníků a jezer, pokud
mají více než jeden metr vyso-
ké břehy. Břehy řeky Odry mu
proto vyhovují, navíc je v toku
spousta rybek. Jenom na sed-
mikilometrovém úseku Odry
od Starého Bohumína po Ko-
pytov eviduji každým rokem 6
až 7 hnízdících párů. 

V období 2001-2003 hníz-
dilo v ČR odhadem 500 až
900 párů. V Červeném sezna-
mu ptáků České republiky byl
ledňáček zařazen mezi druhy
zranitelné. Podle vyhlášky č.
395/1992 je uveden v sezna-
mu chráněných živočichů me-
zi silně ohroženými druhy. 
Chráněn je také podle unijní
legislativy. Na území našeho
města je jeho ochrana zajiště-
na v přírodní památce Hra-
niční meandry Odry. Ledňá-
ček říční je také jedním ze čtyř
druhů ptáků, pro které byla
vyhlášena Ptačí oblast Heř-
manský stav-Odra-Poolší.

Jiří ŠUHAJ

Koncem osmdesátých let jsem chodil na
smrže do lužních lesů kolem Odry každoroč-
ně. Nacházel jsem tu pravidelně čtyři druhy.
Nejhojnějším z nich byl smrž obecný; v květnu
jsem nalezl často i mnoho desítek plodnic.

Během katastrofální povodně v roce 1997 po-
kryla velká voda nejlepší lokalitu velkoplošnými,
místy až metr vysokými nánosy písku; od té doby
jsem je tam nenašel. O to větší radost jsem měl
letos prvního května z nálezu skupiny asi dvaceti
plodnic této jedné z nejvýznamnějších jarních
hub. Tentokrát to byl smrž pražský. Všechny dru-
hy smržů  jsou sice jedlé, ale vyžadují speciální
kulinářskou úpravu. Pozor na staré plodnice - mohou
obsahovat jedovaté látky vznikající při rozkladu
dužniny. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Je tu začátek houbařské sezóny

m děvčata ročník 2000-2001 
áta Gazdová

m chlapci 2000-2001 - Petr Bijok

m děvčata ročník 1999-1998 
lena Benčová

m chlapci ročník 1999-1998 
minik Janeček

m děvčata ročník 1997 
ily Gerulová

m chlapci ročník 1997 
vid Dendis

m děvčata ročník 1996-1995 
chaela Králíková

m chlapci ročník 1996-1995 
rtin Perutka

m starší žákyně ročník 1993-1994
ka Žličařová 

m starší žáci ročník 1993-1994 
máš Filipec 

m dorostenky 1991-1992 
na Matušková 

m dorostenci 1991-1992 
r Lukeš 

m ženy do 35 let 
eřina Bobotová 

m ženy nad 35 let 
nka Ptáková, Bohumín 

0 m muži do 35 let 
roslav Lepíček 

m muži 36 - 50 let 
niel Šindelek 

m muži nad 50 let 
ef Nejezchleba

0 m o Pohár starosty města 
adní škola na ulici Čs. armády.

Zdeněk VESELÝ, ředitel závodu
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krátce

Špičkové Fitness Tour v Bohumíně

V loňské aerobic show na zimním stadionu vystoupil v Bohumíně David Huf poprvé. Foto: František Krejzek

Občanské sdružení Aero-
bic club Bohumín se pro
Moravskoslezský kraj stalo
spoluorganizátorem celore-
publikového projektu Fit-
ness Tour. Hlavními hosty 
v něm budou David Huf 
a Pavla Rožumberská. 

Nabídka přišla po dobré
spolupráci z minulého roku od
Davida Hufa, přednostně před
Ostravou a Havířovem, kde se
již obdobné akce těchto roz-
měrů pořádají pravidelně. No-
vinkou bude seznámení se 
s novým druhem cvičení dan-
ce yoga. Jeho autorkou je prá-
vě Pavla Rožumberská, která
je hostem akce.

Tentokrát se však Fitness
Tour nebude konat na zimním
stadionu, kde souběžně probí-
há Mistrovství Evropy ve vzpí-
rání masters. S příznivci aero-
biku se proto v sobotu 24.
května setkáme v kulturním
domě ŽDB Group a.s. na Bez-
ručově ulici. Program je nabi-
tý, vstupenky jsou již v prodeji
na recepci ve Sportcentru Bo-
humín.

Od 8.30 hodin zečne pre-
zentace a pak již smrš� cvičení:

10.10 hodin Bodystyling
(David Huf)

11.40 hodin dětský aerobic
(David Huf), cvičení je určeno
dětem předškolního věku a 1.
stupně základních škol, bude
vedeno hrou

12.25 hodin double dance a-
erobik (Eva Sikorová + Gábi-
na Jelínková)

13.35 hodin dance yoga
(Pavla Rožumberská)

14.30 hodin bohatá tombola.
Během cvičení pro dospělé

bude zajištěno hlídání dětí s od-
borným dohledem. Každý cvi-

čící obdrží podložku na cviče-
ní, dárky od sponzorů. 

Pitný režim je zajištěn. 
Vstup pro cvičící je 149 korun,
děti mají vstup zdarma.

Bližší informace o akci zís-
káte u Ivety Dendisové na te-
lefonním čísle 608 333 771.

(ide)

I. kategorie 1. - 3. ročník: 1.
místo hlídka ZŠ Skřečoň ve
složení Tomáš Reichel, Karel
Czyž, Veronika Témová, Mar-
kéta Holešová, Barbora Luká-
šová a Marie Rákosová.

II. kategorie 4. - 6. ročník: 1.
místo hlídka Základní školy
Čs. armády ve složení Jakub

Holek, Marek Mudra, Petr Vi-
cian, David Dendis, Kateřina
Kocybalová a Simona Tokarová. 

III. kategorie 7. - 9. ročník:
1. místo hlídka Základní školy
Skřečoň ve složení Radek
Mezzei, Jan Krzywoň, Robin
Gábor, Marek Kočí, Rostislav
Bokr a Petr Sněhota. Dne

Vítězové Dne branné a sportovní všestrannosti 
Na poslední straně čísla si přečtěte o zdařilé akci, kterou po-

řádala Základní škola ve Skřečoni 7. května v areálu Gliňoč.
Zde uvádíme vítěze jednotlivých kategorií:

branné všestrannosti se zúčast-
nilo téměř 300 žáků ze všech
bohumínských škol a gym-
názia včetně hlídek skřečoň-
ské školy.

Poděkování ředitelství školy
za pomoc při organizaci a pre-
zentaci techniky patří Hasič-
skému záchrannému sboru
ŽDB, Hasičskému záchranné-
mu sboru Bohumín, Dobro-
volným hasičům Starý Bohu-
mín, Dobrovolným hasičům

Skřečoň, Českému červenému

kříži Bohumín - Vlastě Kubi-

šové, Dobrovolným aktivním

zálohám, Vojenským veterá-

nům Šunychl - Františku Pu-

dichovi, celoškolnímu výboru

SRPDŠ při škole, reklamní a-

gentuře Faine. Dotace na akci

poskytl Městský úřad Bohu-

mín ve výši 5 000 korun. 

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka školy

Za krásného počasí se 9. a 10. května usku-
tečnil na kurtech ve Starém Bohumíně již je-
denáctý ročník tenisového turnaje, kterého
se zúčastnilo 37 hráčů z Bohumína a okolí.

Po dvoudenních bojích si poháry vítězů odne-
sli v kategorii nad 60 let Miroslav Machar 
(1. místo), Jiří Rajnošek a Ladislav Grycz. V ka-
tegorii od 40 do 60 let získal první místo Josef

Czyž, před Lubomírem Čurejem a třetím Tomá-
šem Plintou. V nejmladší kategorii do 40 let se
stal vítězem Jan Zdařil, druhý byl Petr Tošenov-
ský a třetí Michal Tomica.

Druhý oblíbený turnaj ve čtyřhrách se ve Sta-
rém Bohumíně uskuteční začátkem září. I na
tento turnaj vás srdečně zvou pořadatelé.

Josef CZYŽ

Letošní Memoriál E. Ševčíka se vydařil
Medaile pro atletiku 

Na Mistrovství Moravy a Slez-
ska ve víceboji 17. - 18. května
získala Tereza Kalichová stří-
brnou medaili v pětiboji, mlad-
ší žák Martin Perutka zlato ve
stejné disciplíně a starší žák
Michal Stuchlík zlato v devíti-
boji. (frk)



Co jsou to hemoroidy? Oblast, kde se
hemoroidy vyskytují, se označuje jako řit-
ní kanál. Jsou to poslední 2 až 3 cm tlusté-
ho střeva. Tato část střeva je pod povr-
chem sliznice protkána sítí cév, které vy-
tvářejí drobné polštářkovité útvary. Tyto

útvary jsou přítomny ve střevě již před na-
rozením a po celý lidský život a mají zde
nezastupitelnou úlohu. Když však způso-
bují obtíže od bolestí až po krvácení a vý-
hřez sliznice, mluvíme o hemoroidálním
onemocnění.

Kdy a jak hemoroidy znepříjemňují
život? Pokud se zvětší, zanítí, dojde v nich
ke sražení krve, nebo vyhřeznou z řitního
otvoru. Vnitřní hemoroidy nebolí, jelikož
v této oblasti nejsou žádná nervová zakon-
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lékař  radí

Úsloví praví, že lidé se dělí na ty, kteří
hemoroidy mají, a na ty, kteří je mít bu-
dou. Podle odhadů postihují hemoroi-
dy asi 70 % lidí starších třiceti let, mo-
hou se však vyskytnout téměř v každém
věku, častěji u mužů. Jde o typicky lid-
skou chorobou, u zvířat se nevyskytuje. 

Příčiny: Pravděpodobně částečně pod-
míněno geneticky (často u lidí trpících
křečovými žilami dolních končetin), vě-
kem (nad 40 let), životním stylem (sedavý
způsob života), stravovacími návyky, uží-
váním projímadel, těhotenstvím, poro-
dem a některými chorobami, např. jater.

Názvoslovný nepořádek: Správný lé-
kařský termín je hemoroidy, z řeckého ha-
imorrhoe - krvácení (haima krev, rheo té-
ci). Mezi lidmi se však mnohem více vžilo
nespisovné označení hemeroidy. 

čení. Projevují se však krvácením. Vnější
hemoroidy může postihnou zánět, kůže je
poté zarudlá, pálí a svědí. Může zde vznik-
nout i krevní sraženina (trombus).

Nejčastějším příznakem této nemoci je
tedy krvácení světlou krví na povrchu sto-
lice od stop na toaletním papíru po »jezír-
ko« v záchodové míse. Bolest není typic-
ká, doprovází až komplikace. Krvácení je
téměř vždy spojeno s vyprazdňováním. Při
déletrvajícím průběhu dochází ke zvětšo-
vání hemoroidů, které pak lze nahmatat
kolem konečníku jako elastické »výrůstky«
různé velikosti, někdy na pohmat bolesti-
vé. Zpočátku (II. stádium onemocnění) je
možno je zasunout zpět do řitního kanálu.
Později zůstávají vyhřezlé trvale (III. stá-
dium onemocnění). (pokračování příště)

Tomáš SKOBLEJ, chirurgické oddělení 
Bohumínské městské nemocnice

Hemoroidy - snadno a moderně řešitelný problém

Týden plný turnajů při-
pravila pro všechny bohu-
mínské děti Tělocvičná jed-
nota Sokol Bohumín k 90.
výročí ČSR. Ve dnech 26. až
30. května proběhne v areálu
Na Kuželně pět soutěží v mí-
čových hrách a kuželkách.

Začínat se bude vždy v 15
hodin a do půl třetí je možno
se každý den ještě přihlásit do

soutěže. V družstvech mohou
startovat děti od 6 do 15 let
podle jednotlivých turnajů. 

Program Sokolských dnů:
26. května - turnaj ve flor-

balu, družstva 5+1, žáci od 8
do 15 let.

27. května - turnaj ve vybí-
jené, družstva o 11 hráčích, žá-
ci 4. a 5. tříd. Pro žáky 1. až 3.
třídy jsou připraveny soutěži-
vé hry.

28. května - turnaj v kužel-

kách jednotlivců, žáci od 8 do

10 let.

29. května - turnaj v malé

kopané, žáci od 8 do 10 let.

30. května - turnaj v malé

kopané, žáci od 11 do 15 let.

V každé kategorii získají

první tři družstva diplom 

a drobnou cenu.

Zdeněk GREGOR

Přij�te fandit dětem na Sokolské dny všestrannosti

● Každá sportovkyně startu-
jící na šampionátu dostala
před zahájením ženské soutě-
že ve vzpírání karafiát, což se
ještě nikde nestalo.

● Dvacet vzpěračů a vzpěra-
ček, které mají v průběhu ko-
nání mistrovství narozeniny,
dostanou od pořadatelů dárek.

● Přípravu mistrovství zvlád-
lo pět členů oddílu vzpírání, 
v průběhu soutěží je v me-

zinárodním pořadatelském tý-

mu 25 organizátorů.

● Z dvaceti sedmi států Ev-

ropy jsou nejvzdálenější Sko-

tové, Kypřané a Turci.

● V hledišti se zatím pohy-

buje okolo stovky diváků.

● Nejstarším dvěma účastní-

kům je osmdesát pět let.

● Během prvního dne mist-

rovství padlo několik světo-

Od soboty 17. května probíhá v hale zimní-
ho stadionu Mistrovství Evropy masters
ve vzpírání. Z průběhu mistrovských 
bojů, ve kterých závodníci věkových ka-
tegoriií od 35 až po 75 a více let zvedají

nad hlavu desítky kilogramů, přinášíme
drobné postřehy, které se nám během prv-

ních dnů šampionátu podařilo sesbírat:

vých, evropských a národních
rekordů.

● Na stadionu je velkoploš-
ná obrazovka 4x3 metry, v ba-
ru zimního stadionu probíhá
nepřetržitě projekce ze soutěží
na ploše stadionu.

● Organizátoři překvapili
předsednictvo Evropské vzpě-
račské federace, když jim ho-
norář vyplatili hned první den
šampionátu. S tím se zatím
nesetkali, dokonce se stal pří-
pad v nejmenované zemi, že
na honorář pro dva členy po
skončení mistrovství nezbyly
žádné peníze.

● K organizaci nejsou žádné
připomínky ani ze strany před-
sednictva, ani od účastníků
vzpěračských soutěží. Při kon-

trole vyslovilo naopak před-
sednictvo organizátorům vel-
ké uznání. (frk)

Střípky z Mistrovství Evropy masters ve vzpírání

Senioři věkové kategorie od 70
do 74 let zvedali přes sto kilogra-
mů. Foto: František Krejzek

Ilustrační foto František Krejzek



14 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 0  /  2 0 0 8

I když s názory pana starosty
k těmto i jiným ožehavým téma-
tům nesouhlasím, jako demo-
krat je respektuji. Mrzí mne
však, že z věcné diskuse se jaksi
vytrácejí fakta a upozornění na
vážné negativní vlivy jsou baga-
telizována. Mohu čtenáře ubez-
pečit, že u zastupitelů za ODS je
na prvním místě právě ona od-
povědnost, a právě proto naši
zastupitelé nesdíleli nadšení ně-
kterých zastupitelů ČSSD či
KSČM. Pro nás byl a je rozho-
dující zájem o zdraví občanů, 
o čisté životní prostředí a přínos
pro město. Zde jsou rozhodující
fakta a ponechávám zcela na
hodnocení čtenáře, zda naši za-
stupitelé hlasovali odpovědně:

těžba štěrkopísků se má rozší-
řit asi o 6 ha směrem k ulici

Ovocné, přičemž má být vytěže-
no asi 500 000 m3 štěrkopísku,
což je zhruba 25 000 těžkých
nákladních aut.

I když bude
tato těžba povo-
lena, přípravy si vyžádají mnoho
měsíců, takže dálnice kolem Bo-
humína již bude mezitím dosta-
věna z materiálů vytěžených jin-
de; vytěžený štěrkopísek z Kali-
šoku se bude zase vozit jinam.

Na Úřadu pro ochranu hos-
podářské soutěže v Brně leží žá-
dost na udělení souhlasu s pro-
dejem 100% podílu ve Štěrkov-
nách Dolní Benešov rakouské
stavební firmě STRABAG,
vlastněné pro změnu ruským
kapitálem. Není jisté, jaké zá-
měry bude mít s Kališokem no-
vý vlastník, ale možnost těžit

v Bohumíně více štěrku než do-
posud se mu bude určitě líbit.

Rockwool prý nemá zájem vy-
budovat hektary betonových
ploch - tato firma předložila měs-
tu záměr vybudovat v místě stá-
vající zeleně, luk a rodinných
domů své plochy pro skladování
vyrobeného materiálu a admi-
nistrativní účely. Strašit ohrože-
ním podnikání Rockwoolu v Bo-

humíně není
na místě - firma
bude stejně ja-
ko doposud jis-

tě fungovat i bez nového sklado-
vacího areálu; navíc určitě ne-
chce vyrábět jen na sklad, nýbrž
dodávat svou produkci zákazní-
kům převážně mimo Bohumín. 

Bohumínský Rockwool je již
léta druhým největším produ-
centem velmi škodlivého for-
maldehydu v ČR, který má ne-
příznivé účinky na lidské zdraví.

Naše město je po ostravském
obvodu Bartovice a Radvanice
na druhém místě v ČR co se tý-
če překročení koncentrací ne-
bezpečného polétavého prachu
v ovzduší; zatímco platné legis-

lativní předpisy povolují pře-
kročit imisní limit polétavého
prachu PM10 maximálně 35 dnů
v roce, v Bohumíně byly limity
překročeny v roce 2007 celkem
ve 129 dnech a ve Věřňovicích
ve 112 dnech!

24hodinový imisní limit polé-
tavého prachu PM10 je 50 mik-
rogramů na metr krychlový, lo-
ni bylo v Bohumíně naměřeno 
i 241 jednotek a ve Věřňovicích
až 291 jednotek! 

Ostravskou aglomeraci, do níž
patří i Bohumín, řadíme mezi nej-
více znečištěná místa v Evropě. 

Musíme ale i pochválit pár
odpovědných zastupitelů za
ČSSD, že se připojili ke stano-
visku ODS a alespoň zamítli zá-
měr Rockwoolu na razantní roz-
šíření skladovacích ploch na 
úkor zeleně. Ačkoliv má ČSSD
v 23členném zastupitelstvu vět-
šinu 16 hlasů, pro návrh hlaso-
valo nakonec jen 10 zastupitelů,
tudíž návrh na změnu územní-
ho plánu nebyl přijat, snad na-
vždy. 

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

pol i t ika

Je zájem o zdraví občanů a prospěch Bohumína populismem?
V OKU číslo 8 z 24. dubna 2008 vyšel v politické rubrice článek

Petra Víchy nazvaný »Populismus a odpovědnost nejdou dohroma-
dy«. Autor nám v něm prezentuje svůj pohled na některé události 
z posledních týdnů, přičemž zamítavé postoje zastupitelů za ODS
k návrhu Štěrkoven Dolní Benešov na rozšíření těžby štěrkopísků 
v Kališově jezeře a k návrhu společnosti Rockwool na vybudování
rozsáhlého skladovacího areálu ve Skřečoni nazývá populismem.

Je neuvěřitelné, jak lze pře-
měnit DŘINU, POT a snad 
i SLZY na LEHKOST, HRA-
VOST a RADOST. Ta vyzařo-
vala ze všech vystupujících 
a neomylně nakazila nás, divá-
ky. Takové emoce nepřicházejí
samy sebou. Jsou výsledkem
dlouholeté a neúnavné práce
celého realizačního týmu sou-
boru v čele s Lenkou Brečko-
vou a její pravou rukou Luc-
kou Gavroňovou, rodiče nevy-
jímaje. Ti všichni si zaslouží
obdiv a uznání. Stejně jako ta-
nečníci, které Lenka vyhodno-
tila a slavnostně zařadila do po-
myslné síně slávy souboru R+I.

Inspirovala mě. Ano, to
soubor Radost a Impuls je
chloubou našeho města, je ex-
kluzivním zbožím Bohumína.

A taky mi nasadila brouka do
hlavy. Copak do té pomyslné
síně slávy měs-
ta by si neza-
sloužili vstou-
pit i jiní? Máme přece tolik
skvělých, pracovitých a úspěš-
ných lidí, organizací, podniků! 

Například školáci. Ve městě
provozujeme šest základních 
a deset mateřských škol. Před
sametovou revolucí si byly 
k nerozeznání podobné, neba-
revné a nenápadité, uniformní
nejen ve výuce, ale i ve vzhle-
du. A dnes? Jsou k nepoznání!
Každá je jiná, na první pohled
opravená a udržovaná, odlišná
a jedinečná. Mohou se chlubit
novým vybavením, specializo-
vanými učebnami, moderními
pomůckami, vybavenými tě-

locvičnami a hřišti. Město na
nich skutečně nešetří. Taky
proč? Víme, že každý zanedba-
ný talent znamená ztrátu a my
chceme z nadání a intelektu
našich dětí maximálně vytěžit
- to je naše »nerostné bohat-
ství«. Všechny děti mají mít
rovné šance. Proto bereme vel-
mi vážně i mateřinky. Právě

tam se rozho-
duje, zda se 1.
září v první tří-

dě dítě postaví na startovní čá-
ru 
s ostatními, či začne s nějakým
handicapem. Předškolní výcho-
va je nezbytná a nutná a pro pě-
tileté děti by měla být nejen
povinná, ale i ZDARMA!

Naše školy jsou opravdu vý-
borné. A nic na tom nemění
ojedinělé stížnosti nespokoje-
ných rodičů. Proč o tom hovo-
řím. Zkuste si představit, zda
byste zvládli třídu dvaceti a ví-
ce dětí, které stále častěji při-
cházejí do škol nejen nepřipra-
vené, ale i nevychované, násil-
nické či drzé. A škola je učí 

i to, co by měly umět z domova
- poděkovat, pozdravit, umět
se omluvit, umýt si ruce. Učí
je spolupracovat s vrstevníky 
i dospělými, zvykat si na kázeň,
soustředění, plnění povinnos-
ti. Je to nutné proto, aby vůbec
bylo možné dělat to, k čemu je
škola určena - naučit odbor-
nost, vzdělávat. A jaké nástro-
je mají učitelé, aby všechno
zvládli ? Holé ruce, pevné ner-
vy, trpělivost, sílu osobnosti 
a vysokoškolské vzdělání. Přála
bych si, aby učitelé nepodlehli
tlaku okolí, nesklouzli do po-
vrchnosti a zachovali nároč-
nost k sobě i dětem.

A proto dnes do síně slávy
uvádím všechny naše učitele,
kteří ještě neprchli ze školství
a zachovali si svoji stavovskou
hrdost a přirozenou autoritou.
Ty učitele, kteří stále mají kan-
torský elán a jiskru, děti je mi-
lují, vidí v nich vzor a kvůli
nim se těší na vyučování .

PS: A co vy? Napadají vás
další adepti do naší síně slávy?

Věra Palková, MO ČSSD

»Exkluzivní zboží« do síně slávy Bohumína

pol i t ika

Viděli jste taneční koncert skupiny Radost a Impuls? Ten
letošní byl mimořádně vydařený. Poprvé se konal v rekon-
struované budově kina. Více než dvě hodiny jsem bez dechu 
a s úžasem sledovala gejzír nápadů profesionální choreogra-
fie, přehlídku kostýmů, kulis a hlavně špičkové výkony taneč-
níků, baby baletem počínaje. Vše provázeno bezprostřední 
a roztomilou dvojicí malých moderátorů.
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Slzy v očích, v srdci žal,
co nejdražší nám bylo, 

osud vzal.

�
22. května 

vzpomínáme 80 let,

kterých by se dožil náš

drahý manžel a otec

pan Zdeněk MOŠNER. 

S velkou láskou a úctou vzpomínají 

manželka Jarmila, 

dcery Radka a Iva s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává.

�
27. května uplynou 

4 roky od úmrtí 

pana Zdeňka
ŠEVČÍKA. 

S bolestí a láskou vzpomínají 

manželka Irena, dcera Simona 

s manželem a vnoučkem Kristiánkem 

a dcera Petra. Nikdy nezapomeneme.

Plno plánů do života jsi měla, 
v nejkrásnějším věku jsi od nás
odešla. Poslední sbohem jsi nám
nestačila dát, zaplakal každý,

kdo Tě měl, Pavlínko, rád.

23.5. vzpomeneme 

6. výročí úmrtí naší

drahé dcery, maminky,

manželky, sestry, 

sestřenice a kamarádky

paní Pavlíny LARESOVÉ,
rozené Seberové ze Skřečoně.

S láskou a velkou bolestí v srdci 
vzpomíná celá rodina.

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

nikdy nezapomene.

� 
30. května 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

paní Marie GRYGIELOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomínají 

manžel a děti s rodinami.

Kdo Tě znal, ten si 
vzpomene, kdo Tě měl

rád, nezapomene.
25. května si 

připomeneme nedožité

80. narozeniny 

paní Hildy
KOTASOVÉ 

ze Skřečoně a zároveň vzpomeneme 

její úmrtí. 12. října tomu bude již 15 let,

co nás navždy opustila. 

S láskou a úctou vzpomíná manžel a syn.

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

Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě máme 

a navždy budeme mít.

20. května uplynul 

1 rok od okamžiku, 

kdy nás navždy opustil 

pan Bohumír SPIEWOK. 

S láskou a úctou na něj budeme vždy 

vzpomínat. Manželka Alžběta, 

synové Miroslav a Aleš s rodinami, dcera

Lenka s rodinou a bratr Josef s rodinou.

Dotlouklo srdíčko, ztichl
Tvůj hlas, ale vzpomínka

na Tebe dál žije v nás.
20.5. jsme vzpomněli 

1. výročí, kdy nás 

opustila naše milovaná

maminka, teta, sestra,

přítelkyně 

paní Eva OLŠÁKOVÁ .

S láskou a úctou vzpomíná syn Ros�a,

Radek, maminka, přítel Honza, švagrová

Hanka s dětmi, sourozenci Jana, Lá�a 

s rodinami a rodina Olšákova.

Vzpomínky - úmrtí
S bolestí v srdci ozna-
mujeme, že nás 13.5.
navždy opustila ve 

věku nedožitých 62 let 

paní MUDr. Jana
GRYCOVÁ. 

S drahou zesnulou
jsme se rozloučili 16.5.

v obřadní síni ve Starém Bohumíně.
Děkujeme všem, kteří vzpomínkou 

uctí její památku. 
Manžel Josef a synové Petr a Libor 

s rodinami.

23. května oslaví 

životní jubileum 

80 let 

paní Elfrieda
KOSTRUHOVÁ 

ze Skřečoně. 

�
Její celá rodina jí ze srdce přeje 

spoustu elánu a pevného zdraví 

do dalších let.

26. května 

oslaví své 

93. narozeniny 

naše maminka, 

babička a teta 

paní Anna

KOSNIOWSKÁ. 

Ze srdce přejeme 

zdraví a pohodu. 

Dcera a syn s rodinami.

Blahopřání - jubilea

Jiří Polzer * 1964, Bohumín-Pudlov

Marie Niemiecová * 1947, Bohumín

Rudolf Noga * 1943, Bohumín

Vladislav Waloszek * 1916, Bohumín

Františka Waloszková * 1919, Bohumín

Milada Hefnerová * 1924, Bohumín-Skřečoň

Vítězslava Gajdušková * 1928, Starý 
Bohumín

Rudolf Florek * 1927, Bohumín-Skřečoň

Drahomíra Bilnicová * 1927, Bohumín

Jan Sajben * 1926, Bohumín-Šunychl

Anna Krywultová * 1950, Bohumín (mat)

Naposledy 
jsme se rozloučili

Ladislav Dudi Ko�o a Hermína Bystrá,
oba z Bohumína
Václav Kelner a Lucie Bajgarová, oba 
z Ostravy
Roman Kříž z Bohumína a Monika 
Grucmanová z Ostravy
Jan Král a Marcela Mencnerová, 
oba z Bohumína
Ondrej Gábor a Lenka Gáborová, 
oba z Bohumína.

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

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

● 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.

● K pronájmu kanceláře
25 m2, 58 m2, v centru města,
nad prodejnou PALKA-elektro.
Kuchyňka, WC, telefon, EZS,
parkování, nadst. výbava. Volej-
te 596 015 900, 596 015 913.

inzerce
● 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.

● Firma Progres přijme do
HPP obráběče CNC, soustruž-

níky, frézaře, karuseláře, řidiče

VZV, svářeče. ✆ 606 794 163.

● Stavební firma VaVlstav
s. r. o. přijme do pracovního

poměru zedníky, klempíře,
malíře. Tel. sekretariát 596
097 501.

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

● Prodám zachovalé dět-
ské kolo, dva roky staré, ✆
606 726 286.

● Realitní makléř Naděžda
Gajovská, mobil 739 345 104,
REMAX/class, váš požada-
vek v oblasti nemovitostí rych-
le zrealizujeme.

● Pronajmu garáž s elekt-
řinou v drátovnách, ✆ 777
314 457.

● Koupím plechovou kuch.
linku (vrchní skříňky), ✆ 721
805 152.

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!

Poděkování lidem z městské nemocnice
V Bohumínské městské nemocnici jsem byl hospitalizován 11. května na chirurgic-

kém oddělení pod vedením primáře Vojtěcha Žocha. Chci poděkovat všem lékařům
tohoto oddělení, zvláště pak doktoru Sobalíkovi, za vysoce profesionální a lidský pří-
stup. Zároveň mé poděkování patří všem sestřičkám na oddělení, včetně jednotky 
intenzivní péče. Jsou milé a obětavé. Připojuji se k jejich požadavku na zvýšení mzdy.
Plně si to zaslouží. Josef KALLER,vděčný pacient

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA 
ve sportovním centru KOTELNA
na ulici Mírová v Novém Bohumíně 

NABÍZÍ PRACOVNÍ MÍSTA na pozice 
vedoucí, zástupce, skladník, pokladní a prodavači masa a uzenin. 
Společnost KARIN se specializuje na prodej masa a uzenin, prodejna je 
samoobslužná, zaučení obsluhy proběhne v Havířově. 

Prodejna se otevírá dne 12.5.2008, 
otevírací doba od 6,30 - 19,00 hodin každý den.

KONTAKT: 603 521 214 - p. Tompošová 596 828 313 - p. Hesková
centrum@karin.cz 

Zveme vás 
do prodejny QUIDO

na ulici Čáslavské (u nám. 
Budoucnosti) k nákupu 

hraček ➮ kojeneckého zboží
školních potřeb ➮ papíru

Ve druhé části prodejny 
najdete second hand.
Otevřeno od po do pá 

od 9 do 17 hodin
Těšíme se na Vaši návštěvu.

nabízí VOZY 
K PRONÁJMU,

Octavia
Fabia

Felicia

Tel. 608 883 515

AUTOPŮJČOVNA 
RADOVAN ŽÁK

havarijně pojištěné

Pohárová soutěž mladých
30. května ve 14 hodin, začíná u hasič-

ské zbrojnice v Kopytově Pohárová sou-
těž mladých hasičů. Zúčastní se jí druž-
stva dětí ve věkových kategoriích od 6
do 10 let a od 11 do 15 let. Své dovednos-
ti přijedou ukázat sbory z celého okresu 
i z Polska. Občerstvení je zajištěno po
celý průběh akce. (mlyn)
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Příjem inzerce do OKA č. 11,
které vychází 5. června, 

končí 28. května. Informace 
na tel. 596 092 282.

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

ŽELEZÁŘSTVÍ
LIBOR GLISTA
(areál Benziny) 

rozšířil sortiment 

o NEREZOVÝ,
MOSAZNÝ 

a PEVNOSTNÍ
spojovací materiál.

TRUHLÁŘSTVÍ
■ výroba interiérového

nábytku

■ kuchyňských linek 
na míru

■ vestavných skříní

vč. počítačového návrhu

Tel. 739 324 318

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

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

BYTOVÉ DRUŽSTVO
Nádražní 384 

a 9. května 396 Bohumín

nabízí k prodeji
byty 1+1 a 1+2 

na ulici 9. května
č. 396. 

Informace na tel. 
608 435 894.



18 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 0  /  2 0 0 8



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 23. května do 5. června Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 30.5. ve 21 hodin EDITH PIAF. Drama Francie/
Velká Británie/Česko, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 31.5. ve 21 hodin BLÁZNOVO ZLATO. Dobro-
družný film USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 2.6. - 27.6. AUSTRÁLIE. Výstava fotografií Da-
ny Reliové z cest po Austrálii. Výstava je přístup-
ná během provozu knihovny - pondělí, úterý, čtvr-
tek a pátek 9 - 12 hodin a 13 - 17 hodin.
■ 3.6. v 15 hodin PRINCEZNIČKA NA BÁLE PO-
ZTRÁCELA KORÁLE... Červnová »Čítárnička pro
nejmenší« je věnována nejen čtení a pohádkám,
ale také výrobě papírových korálků (pro princez-
nu) ve tvůrčí dílničce, oddělení pro děti.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 23.5. v 18 hodin ZEMĚ - MATKA NÁS VŠECH.
Komponovaný pořad poezie, hudby, meditace 
i automatické kresby.

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.

■ 24.5. v 16 hodin U NÁS NA PALOUČKU aneb
odpoledne plné zvířátek a pohádkových postavi-
ček. Sál DDM, pořádá RC Slůně. Akce k příležitos-
ti Mezinárodního dne rodiny. Zábavné odpoledne
pro velké i malé plné her, soutěží a tancování.
■ 26.5. v 17 hodin PŘÍPRAVA OTCŮ. Poslední
lekce kurzu pro nastávající maminky s porodní a-
sistentkou L. Sikorovou, přednášky 16 - 17 hodin,
cvičení 17 - 18 hodin, informace ☎ 604 999 147,
RC Slůně. 
■ 28.5. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Pouze na telefonickou objednávku, CMR Bobeš.
■ 28.5. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S DVOJČA-
TY. CMR Bobeš.
■ 29.5. v 10 hodin ZPÍVÁNKY U KLAVÍRU. RC
Slůně.
■ 30.5. v 17 hodin TVOŘIVÝ PODVEČER PRO ŽE-
NY. Téma: drátkování, Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 26.5. 14 - 17 hodin POČÍTAČOVÉ HRÁTKY.
■ 27.5. 16 - 19 hodin SÍŤOVÉ HRY.

OSTATNÍ KULTURA

■ 22.5. v 16 hodin DECHOVKOVÉ ČTVRTKY. De-
chová hudba Českých drah. Náměstí T. G. Masa-
ryka. 
■ 29.5. v 16 hodin DECHOVKOVÉ ČTVRTKY. De-
chový orchestr ŽDB Group, a.s., náměstí T. G. Ma-
saryka.
■ 3.6. od 10 do 17 hodin VYPADÁŠ SKVĚLE.
Vizážista Petr Šimon a kadeřník Ondřej Veselý
předvedou změny image. Studio Styl na ul. Kos-
telní, � Monika Babiczová, ☎ 776 344 801.
■ 5.6. v 16 hodin DECHOVKOVÉ ČTVRTKY.
Dechová hudba Českých drah. Náměstí T. G. Ma-
saryka.

SPORT

■ 24.5. v 10 hodin FITNESS TOUR. S Davidem
Hufem v domě kultury ŽDB Group.
■ 1.6. v 17 hodin FK Bohumín B - Sokol Věřňovice.
FOTBAL - okresní přebor - muži "B", hřiště FK
Bohumín B - 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

■ 28.5. v 19 hodin SCREAMERS TISÍCE A JED-
NÉ NOCI. Nový zábavný program populární sku-
piny. Vstupné 250, 230 a 200 Kč, předprodej vstu-
penek v knihovně (oddělení pro dospělé čtenáře).
■ 25.5. v 10 hodin PANNA A NETVOR. Divadlo
pro děti, pohádka o kráse, proměně a lásce, která
má moc učinit zázrak, sál kina K3, 50 Kč.
■ 1.6. ve 14 hodin REJ BOHUMÍNSKÝCH STRA-
ŠIDÉLEK aneb Dětský den s pojiš�ovnou Generali.
Letní kino a Hobby park, 10 Kč. PROGRAM:
Letní kino
13 - 14 hodin - program na pódiu - hudba pro děti
14 - 18 hodin - soutěžní blok - soutěže na pódiu
pro děti (malování strašidel, strašidelné puzzle, le-
grační tanečky, soutěže pro děti na pódiu...)
18 - 19 hodin - hudba pro děti - dětská diskotéka
13 - 18 hodin - malování na obličej
Hobby park 
13 - 19 hodin - pou�ové městečko - kolotoč (otoč-
né rameno), skákací hrad, autíčka, stánky - nafu-
kovací balónky, cukrová vata, párek v rohlíku, pití,
občerstvení, cukrovinky, hračky.
13 - 17.30 hodin pohádková cesta - soutěže pro
děti, za soutěž razítko, za všechna nasbíraná razít-
ka dostane dítě dárek.
■ 1. - 30.6. UČITELÉ I JINAK. Svou tvorbu před-
staví učitelé z Bohumína, foyer kina K3 Bohumín,
otevřeno v době v provozu kina nebo po individu-
ální domluvě.
■ 4.6. v 16 hodin TANEČNÍ AKADEMIE ŽÁKŮ
ZUŠ. Kino K3 Bohumín.

KINO K3 BOHUMÍN 

Studentská 781

■ 25. - 27.5. v 19 hodin VENKOVSKÝ UČITEL.
Česko/Francie/Německo, přístupný od 15 let, 65
Kč.
■ 1.6. v 19 hodin BLÁZNOVO ZLATO, USA, 70 Kč.
■ 1.6. v 10 hodin BUDULÍNEK - PÁSMO POHÁ-
DEK. Kaštánek a Doubek, Budulínek Mandelinka,
Otýlie a 1580 kaněk, Krušnohorské pohádky I. -
Panenka a uhlíři, Jak Kocourkovští potrestali vrab-
ce, Švec a čert, 45 Kč.

LETNÍ KINO
Amfiteátr parku Petra Bezruče 

■ 23.5. ve 21 hodin VÁCLAV. Komedie ČR, 
přístupný, 70 Kč.
■ 24.5. ve 21 hodin VENKOVSKÝ UČITEL. 75 Kč.

Pokud pořádáte zajímavou akci, o níž chcete informovat bohumínskou veřejnost, kontaktujte
Martu Sztablovou, knihovna K3, e-mail: knihovna-studovna@k3bohumin.cz, tel.596 012 203. Foto: František Krejzek



Školní den plný všestrannosti
Gliňoč je každoročně dnem branné a sportovní všestran-

nosti Základní školy ve Skřečoni. Letos se 7. května k tra-
diční spolupráci školy s hasiči, záchrannou službou a vojá-
ky přidal i netradiční přespolní běh šestičlenných smíše-
ných žákovských hlídek. Na trase napříč a okolo areálu
Gliňoč plnili závodníci úkoly na pěti stanovištích. Ručko-
vání po laně, střelba ze vzduchovky, první pomoc při úrazu,
orientace na mapě a hašení imaginárního požáru. K tomu
všemu slušný fyzický výkon na trati v různorodém terénu.
V hezkém slunečném dni to však byl pro účastníky poho-
dový zážitek (o akci čtěte také na str. 12). (frk)
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Chci se vrátit
bezpečně domů

Na začátku jara vyhlásil

odbor dopravy městského 

úřadu v Bohumíně soutěž 

v kreslení s tématikou bez-

pečnosti dětí v dopravě s ná-

zvem Chci se vrátit bezpeč-

ně domů. Zvláštní cenu 

komise udělila za emočně

pojatý obrázek žákyni osmé

třídy z Rychvaldu Kláře Pro-

kopowské. (frk)

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Foto: František Krejzek

Příprava na mimořádné události
Starší ročníky čtenářů si možná vzpomenou na předmět civilní

obrana, ve kterém jsme se učili, co dělat v případě výbuchu 
atomové bomby. Dnes školy připravují své žáky na mimořádné 
situace, mezi které patří poskytnutí první pomoci, ohrožení úni-
kem jedovatých látek, přírodní katastrofy nebo požár. Masaryko-
va škola si pro názorné předvedení pozvala specialisty - hasiče.
Děti si samy vyzkoušely například nafukovací nosítka, ve kterých
je zraněný fixován. (frk) 

Skútry - nová atrakce na bazénu
Aquacentru Bohumín se podařilo získat tyto vodní skútry pro

jízdu v bazénu. Nafukovací skútry se budou využívat v rámci pla-
vecké školy především při hrách na závěr plaveckého výcviku.
Dále je mohou využívat organizace a zákazníci, kteří si pronajíma-
jí bazén mimo návštěvní hodiny. V běžném provozu zatím bohu-
žel o využití těchto skútrů není uvažováno, protože by byla naru-
šena pohoda ostatních návštěvníků. (frk)


