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Bohumínské městské slavnosti se blíží

Začala demolice části Slunečnice

Městské slavnosti se mezi lidmi těší velké oblibě. Foto: František Krejzek

Příjemné odpoledne pro
celou rodinu. Tak by mohly
vypadat letošní Bohumínské
městské slavnosti aneb Bo-
humín vítá léto, které se u-
skuteční v sobotu 21. června
od 14.30 hodin v areálu let-
ního kina.

Na návštěvníky čekají tři di-
vadelní pohádky pro děti, vy-
stoupení tanečního souboru
Kates, soutěže pro děti a o hu-
dební produkci k tanci, k po-
slechu i k soutěžím se postará
Zdeněk Krásný a jeho kapela.
V letním kině budou také 
umístěny stánky s občerstve-
ním a různými dobrotami, tak-
že návštěvníci areálu budou
mít možnost v kině strávit od-
počinkové sobotní odpoledne.

»Pohádky pod širým nebem se-
hraje pražské divadlo Pohádka od
15 hodin. Pohádkové leporelo vy-
chází z motivů klasických českých
pohádek - O třech bratrech, Stra-
šidelný mlýn a Poštovský paná-
ček. První pohádka vypráví o tom,
jak díky své šikovnosti a chytrosti
napálili tři bratři hloupé králov-

ství. Druhá pak o strašidlech,
která sužovala mlynářku i celé 
okolí a o vojákovi, který měl pro
strach uděláno. A třetí pohádka,
o Poštovském panáčkovi vypráví
o pyšném poštovském panáčkovi,
který se díky kouzelnému pohád-
kovému dědečkovi polepšil a na-
šel ztracenou poštovní písničku,«

říká manažerka nezávislé diva-
delní scény Divadlo Pohádka
Praha Marie Kolínová. 

A komu se v letním kině za-
líbí, může se ve 21.15 hodin
zúčastnit i promítání dobro-
družné komedie »Než si pro
nás přijde« s Jackem Nicholso-
nem v hlavní roli. (kab)

Vedení města bude
diskutovat s lidmi

Představitelé radnice se
připravují na maratón setká-
ní s občany města v jeho 
okrajových částech. 

Každoroční »Setkání s obča-
ny« odstartují v úterý 10. červ-
na v Pudlově v restauraci 
U Kanárků (16 hodin) a ve
Vrbici v restauraci U Zvonu
(17.30 hodin). Ve čtvrtek 12.
června budou následovat Sta-
rý Bohumín, kde se vedení
města potká s občany v tamní
základní škole (16 hodin), a Šu-
nychl s místem setkání v res-
tauraci Zlatý Jelen (17.30 ho-
din). Maratón v městských čás-
tech zakončí v úterý 17. června
veřejná diskuze v základní ško-
le ve Skřečoni (16.00 hodin) 
a v sokolovně v Záblatí (17.30
hodin). »Každá z našich měst-
ských částí má svá specifika. Vlo-
ni je však spojovalo jedno velké
téma, a to kanalizace. Předpoklá-
dám, že i na něj při některém ze
setkání dojde řada,« uvedl sta-
rosta města Petr Vícha. 

(Dokončení na str. 2)
V nebytové části se zatím demontuje topení, obložení a vzduchotechnika.

Foto: Jiří Spáčil

V květnu se rozběhla de-
molice nebytové části býva-
lého hotelového domu, dneš-
ní Slunečnice. Ta bude pro-
bíhat postupně směrem od-
shora dolů až z objektu nezů-
stane kámen na kameni. 

Řemeslníci již oplotili stave-
niště a začali uvnitř objektu
demontovat topení, vzducho-
techniku, obložení či přípojky
inženýrských sítí. Na řadu při-
šlo už i rozebírání střechy, děl-
níci z ní strhávají lepenku. 

Demolice potrvá do konce
června a spolu s úpravou vstu-
pu do bytové části Slunečnice
bude stát 8,3 milionu korun.

(Dokončení na str. 2)



2 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 1  /  2 0 0 8

(Dokončení ze str. 1)
Vstup do bytové části Sluneč-
nice se totiž díky demolici ne-
bytové části objektu rozšíří.

»Za týden bychom měli začít se
samotnou demolicí, te� čekáme
na odpojení trafostanice. V prů-
běhu rekonstrukce použijí řemesl-
níci i hydraulické nůžky či kladi-
va. Při samotné demolici pak bu-
dou řemeslníci lokalitu zkrápět,
aby zmírnili prašnost,« uvedla
Hana Kaspřáková z investiční-
ho odboru naší radnice. 

invest ice

Z věže novobohumínského kostela
Božského srdce Páně zmizely vitráže.
Nestaly se obětí nenechavců, ale čeká je
nutná oprava, po které čirá sklíčka už
delší dobu volala. O více než sto let sta-
ré vitráže pečují až do konce června res-
taurátoři, obnovené vitráže se pak vrátí
zpátky do kostelní věže. 

Novobohumínská římskokatolická far-
nost nechala opravit dvě jednoduchá 
a jedno dvojité okno. Vitráže jsou podle
všeho původní, staré více než sto let. Cel-
ková plocha k restaurování je necelých 15
metrů čtverečních. »Náklady dosahují 220
tisíc korun. Sto tisíci korunami nám ale akci
pomáhá financovat město prostřednictvím do-
tace,« informoval Jacek Domański, farář
novobohumínské římskokatolické farnosti. 

Restaurátoři vitrážová okna vyjmuli 
a odvezli do dílny v Zábřehu na Moravě.
Tady budou chybějící části oken doplněny

o nové prvky, ty původní naopak čeká 
očištění a vsazení zpět do obnovené olově-
né sítě, díky které skla drží při sobě. »Vit-
ráže jsou silně znečištěné a zhruba jedna třeti-
na jich dokonce chybí. Při restaurování použi-
jeme původní technologie, abychom zachovali
co nejvíce historické hmoty,« uvedl za restau-
rátory Martin Hoplíček. 

Vitráže v novém kabátě se objeví na věži
kostela nejpozději do konce června. Do té
doby budou okna provizorně zakrytá. 

Bohumín obnovu této kulturní památky
každoročně pravidelně podporuje. V le-
tech 2004 až 2007 město poskytlo farnos-
ti dotace v celkové výši 280 tisíc korun 
a v roce 2005 i půjčku ve výši 480 tisíc ko-
run na komplexní opravu kostelní věže. 

Kostel Božského srdce Páně v Novém
Bohumíně pochází z roku 1894. V roce
2002 byl kvůli své historické hodnotě za-
psán v seznamu kulturních památek. 

Lukáš KANIA

Restaurátoři demontují vitráže z oken věže novo-
bohumínského kostela Božského srdce Páně.

Foto: Jiří Spáčil

Opravují se vitráže z věže kostela 

Začala demolice části Slunečnice
»Pro některé zastupitele bylo

rozhodování o demolici nebytové
části obtížné. Nebytová část pro
ně byla srdeční záležitostí a vzpo-
mínkou na léta minulá. Nakonec
jsme se po dlouhých debatách 

a prohlídkách rozhodli pro demo-
lici, která by měla celou, nejhus-
těji osídlenou část centra města,
provzdušnit,« připomněl sta-
rosta Bohumína Petr Vícha.

V červenci bude zahájena re-
generace okolí objektu. V mís-
tě nebytové části vznikne par-
čík s odpočinkovou plochou,
lavičkami a vodní prvek se
čtyřmi tryskami (podobný ma-
jí například na Masarykově
náměstí v Ostravě). Přibude
zde také parkoviště pro 130
automobilů. Regenerace okolí
bývalého hotelového domu
přijde radnici na 16 milionů
korun. Město žádá o dotaci na
tuto investiční akci. 

Lucie BALCAROVÁ

Vedení města bude
diskutovat s lidmi

(Dokončení ze str 1)
K předpokládaným téma-

tům diskuze na setkáních s ob-
čany Petr Vícha dále řekl: »Na-
příklad občany Starého Bohumí-
na, Šunychlu nebo Skřečoně, 
respektive Nové Vsi, bude podle
všeho nejvíc zajímat především
právě probíhající výstavba dálni-
ce a s ní spojená zvýšená intenzi-
ta nákladní dopravy«.

Otázkám občanů neunik-
nou představitelé Bohumína
ani po setkání v městských
částech. V úterý 24. června je
čeká setkání s obyvateli Nové-
ho Bohumína. Uskuteční se
prostřednictvím obrazovky bo-
humínské televize. Diváci mo-
hou své otázky volat již te� na
číslo 596 092 140 nebo psát na
e-mail tik@mubo.cz. (luk)

Města byla hodnocena na
základě padesáti kritérií rozdě-
lených do 6 oblastí. Hodnotila
se podpora podnikání ze stra-
ny regionálních správ, podni-
katelské prostředí, situace na
pracovním trhu, atraktivita lo-
kality, cenové podmínky ve
městě a výsledky výzkumu na
radnicích a mezi podnikateli.

»Ze soutěže vyplynulo, že nej-
levněji se žije a podniká v Bohu-
míně. Výrazně podprůměrné jsou

zde ceny stavebních pozemků, po-
platky za stánek, za pobyt, kopíro-
vání a vstupné do kulturních a spor-
tovních zařízení. V porovnání 
s ostatními cenami jsou v Bohu-
míně vyšší ceny za vodné i stočné.
I ty jsou však v rámci celého Mo-
ravskoslezského kraje na průměr-
né úrovni,« řekl za organizátory
k Bohumínu Michal Kaderka.

V soutěži zvítězila Opava,
druhé byly Odry a třetí Frýd-
lant nad Ostravicí. Z obcí kar-
vinského okresu předběhl Bo-
humín jen Havířov, který skon-
čil na pátém místě. Poslední
tři místa patřila v soutěži Čes-
kému Těšínu, Orlové a po-
slední dvaadvacáté pak Karvi-
né. V Karviné brání rozvoji
podnikání podle výsledků sou-
těže hlavně vyšší ceny, malá
přitažlivost lokality, nejvyšší
míra dlouhodobé nezaměstna-
nosti i vysoká nemocnost za-
městnanců.

Lucie BALCAROVÁ

Bohumín je devátým Městem pro byznys
Naše město získalo v květnu deváté místo v soutěži Město

pro Byznys, kterou vyhlásil týdeník Ekonom. Utkalo se s 22
městy Moravskoslezského kraje s rozšířenou působností. 

oceněníLicitace na pronájem
nebytového prostoru 

Nebytový prostor na ulici
Nerudově 1156, I. nadzemním
podlaží. Prostor vedle pošty 
o celkové rozloze asi 60 m2

nutné investice do rekonstruk-
ce. Cenová zóna C - 300 Kč/
m2/rok. Licitace se koná 11.6.
ve 14 hodin v budově MěÚ (bu-
dova č. p. 225 - původní radni-
ce), číslo dveří B 208. (sob)
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Školáky vezl na výlet opilý řidič

aktuálně

Termíny licitací městských bytů

I Byt na ulici Bezručově
1143, 1+3, kategorie I., čís-

lo bytu 33, 6. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 69,93 m2,
pro výpočet nájemného 67,61
m2. Prohlídka bytu 10. 6. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 11. 6. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, kategorie I., číslo bytu

36, 9. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 57,43 m2, pro vý-
počet nájemného 55,78 m2.
Prohlídka bytu 12. 6. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
16. 6. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
689, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 4, 4. nadzemní podlaží.
Celková plocha 66,39 m2, pro

výpočet nájemného 66,39 m2.
Prohlídka bytu 12. 6. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
16. 6. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1072, 0+1, kategorie I., čís-

lo bytu 8, 2. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,68 m2, pro
výpočet nájemného 28,11 m2.
Prohlídka bytu 10. 6. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
16. 6. v 16.30 hodin.

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

4, 2. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 49,10 m2, pro výpo-
čet nájemného 45,80 m2. Pro-
hlídka bytu 17. 6. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 18. 6. 
v 16 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+3, kategorie I., čís-

lo bytu 24, 5. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 58,03 m2,
pro výpočet nájemného 58,03
m2. Prohlídka bytu 12. 6. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 18. 6. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Vrchlického
912, 1+2, kategorie I., číslo

bytu 1, 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 51,09 m2, pro
výpočet nájemného 49,65 m2.
Prohlídka bytu 12. 6. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
18. 6. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, kategorie I., čís-

lo bytu 101, 2. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 53,53 m2,
pro výpočet nájemného 49,99
m2. Prohlídka bytu 17. 6. od 
8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 18. 6. v 16.45 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:

Zajímavý nález z říše fauny se povedl Tomá-
ši Frnkovi ze Šunychlu. Nedaleko Kališova je-
zera našel u nás velmi silně ohrožený druh
motýla martináče hrušňového (Saturia pyri).

Jde o největšího evropského motýla, jehož
rozpětí křídel může být až 15 centimetrů. »Na
vysoké škole jsem studoval lepidopterologii, takže
jsem jej poznal hned na první pohled. Je to sameček,
který se vylíhl z kukly velké asi pět centimetrů,« uvedl
Tomáš Frnka. Martináč hrušňový se nachází ve
střední Evropě jen ostrůvkovitě, především 
v oblasti Dolních Rakous, jižní Moravy a tamní
hranice se Slovenskem. Izolovaný výskyt odbor-
níci zaznamenali v Polabí. V Poodří a na Bohu-

Martináč hrušňový poletuje i v Bohumíně

Martináč patří k ohroženým druhům.Foto: Jiří Spáčil

mínsku jde o poměrně neobvyklý nález. Marti-
náč se totiž objevil na březích Odry ve Starém
Bohumíně zhruba před třemi lety. (luk)

V Bruntále ho kvůli neza-
pnutým světlům kontrolovali
policisté. Když na ně řidič pro-
mluvil, dali mu okamžitě dých-
nout. »Chování šoféra vykazo-
valo nezvratně požití alkoholu.
Při dechové zkoušce jsme mu na-
měřili v dechu 1,95 promile alko-
holu. Na místě jsme mu proto 

odebrali řidičský průkaz,« infor-
movala bruntálská policejní
mluvčí Pavla Tušková. Z Bo-
humína do Bruntálu řidič ujel
devadesát kilometrů. »Cesta pro-
bíhala normálně, nic jsme nepo-
znali. Ani my, ani děti,« řekla Dra-
homíra Horváthová, učitelka,
která byla s dětmi na výletě. 

Školáci se dostali z výletu zpět
do Bohumína s náhradním ři-
dičem a s dvouhodinovým zpož-
děním. Řidiči hrozí až tři roky
za mřížemi. »Je to politování-
hodná situace, ve které je naše
škola nevinně. Chyba je jedno-
značně na straně dopravce. Před-
pokládám, že po této zkušenosti
vedení školy s dopravní firmou,
která výlet na Praděd zajiš�ovala,
ukončí spolupráci,« uvedla k pří-
padu Věra Palková, místosta-
rostka města, které je zřizova-

telem Masarykovy základní
školy. »S tímto dopravcem roz-
hodně ukončíme spolupráci. Vo-
laly nám učitelky přímo z výletu,
že musely narychlo shánět ná-
hradního řidiče,« řekla zástup-
kyně ředitelky školy Květa Šlo-
sarčíková deníku Právo. »Mů-
žeme být jenom rádi, že se nikomu
nic nestalo,« vzkázala ředitelka
Masarykovy základní školy
Dagmar Šostoková, která je
momentálně na dovolené. 

Lukáš KANIA

Neuvěřitelné hazardování se životem čtyřicítky žáků 4. tří-
dy Masarykovy základní školy předvedl 28. května 42letý ři-
dič autobusu z Rychvaldu. Ten školáky původně vezl na výlet
na Praděd. Do cíle ale nedojel.

Vrbice i Komenského
ulice bez elektřiny

Červnové práce na vedení
nízkého napětí způsobí pře-
rušení dodávky elektrické 
energie ve Vrbici a v Komen-
ského ulici v Novém Bohu-
míně. 

Podle společnosti ČEZ Di-
stribuce dojde k přerušení v ú-
terý 17. června v době od 7.30
do 13.30 hodin. O výluce bu-
dou přímo v místě informovat
vylepené letáky. »Upozorňuje-
me občany, že po celou dobu 
ohlášeného přerušení dodávky 
elektřiny se kdykoli na kterékoli
části rozvodného zařízení může
objevit životu nebezpečné napětí,
popřípadě se ohlášená doba pře-
rušení může zkrátit. Proto je nut-
né z důvodů bezpečnosti považo-
vat všechna rozvodná zařízení za
zařízení pod napětím i po celou
dobu přerušení dodávky elektři-
ny,« upozornila za energetiky
Jozefa Marečková. Přerušení
dodávky se ve Vrbici týká ulic
U Školky, U Stružky, Šikmá 
a části ulice Vrbická. (luk)

Infocentrum otevřeno
i o sobotách

Od června až do září můžete
využít služeb radničního infor-
mačního centra také o sobo-
tách, a to od 9 do 13 hodin.
Novinka vychází vstříc nejen
turistům, ale i občanům města.
I v sobotu si zde můžete vy-
zvednout potřebné formuláře,
například pro vydání nového
občanského průkazu nebo pro
inzerci v našich novinách. (mac)
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Před dvěma lety byla sepsá-
na petice za vybudování chod-
níků ve Skřečoni a Nové Vsi 
v souvislosti s odkloněním ná-
kladní dopravy při stavbě
skřečoňského mostu. Reakce
města zněla, že »z technických
důvodů nelze«. Pochopitelné.
Vozovka neodpovídá technic-
kým normám, ale náhradní ře-
šení žádné. Celé dva roky jsem
se uklidňovala, že není možné,
aby město pro chodce a naše
děti něco nevymyslelo. Před
spuštěním stavby jsme požá-
dali paní ředitelku ZŠ Skře-
čoň, aby apelovala na město 
a ono zařídilo odvoz dětí ze
školy domů. Odpově� města
byla, že z důvodu různého u-
končení výuky dětí je to nere-

álné. A toto byl podnět pro se-
psání petice. Výsledek - auto-
bus jezdí. Za což mnohokráte
děkujeme. Kdyby byl minibus
pro děti v záměru města, bylo
by to otištěno v Oku předem 
a s náležitou sebechválou. To-
to je, a nikdo mi to nevymluví,
zásluha všech, kteří podpořili

petici svým podpisem. Ono 
opravdu hodně záleží na způ-
sobu podání, pane starosto!

Proto a
 občané podle do-
slovného znění petice sami
posoudí, je-li namířena proti
stavbě dálnice. Nebo je to jen
žádost o řešení nebezpečné
dopravní situace pro chodce.
Bohužel, úřad je úřad a ústní
jednání vyzní v konečné fázi
jako »jedna paní povídala…«
Když se taková věc podá písem-
ně, má to jinou váhu. Co z to-
ho vyplývá? Pokud potřebuje-
te na něco upozornit nebo vy-
řešit, napište petici. 

Markéta OPARTYOVÁ, 
rozzlobená iniciátorka petice

Doslovné znění petice
podpořené podpisy
258 občanů Skřečoně
a Nové Vsi

Vážený pane starosto, za-
stupitelé města,

my níže podepsaní občané
Skřečoně a Nové Vsi, Vás
tímto žádáme o řešení situa-
ce bezpečnosti chodců a cyk-
listů v úseku, kde nejsou, 
a dle sdělení stavebního od-
boru MěÚ v Bohumíně pro
nedostatečné technické pa-
rametry ani nebudou, vybu-
dovány chodníky.

Z důvodu radikálního nárů-
stu provozu nákladní dopravy
ze současně probíhající stavby
dálnice D 47 a přeložky silnice
I/67 se oprávněně obáváme 
o bezpečnost chodců v tomto
úseku. Na tuto skutečnost již
upozorňovala petice z listopa-
du 2006. Vyjednaná, ba i rea-
lizovaná opatření, která jsou
uveřejněna na internetových
stránkách města ze dne 17. 3.
2008, neřeší bezpečnost v kri-
tických úsecích, jako jsou již
dnes: 

1. Upadlá silnice a část kři-
žovatky U Halady. 

2. Šířka železničního mostu
u hřbitova ve Skřečoni - Nové
Vsi. 

3. Nepřehledná a úzká za-
táčka na Opletalově ulici u do-
mu čp. 705. 

4. Nepřehledný výjezd z uli-
ce U Borku na Opletalovu ulici.

Opakovaně v souladu s do-
pisem ředitelky ZŠ Skřečoň
dále žádáme řešení dopravy
dětí ze školy domů, tzv. škol-
ním minibusem. Za dané situ-
ace by bylo vhodné odstranění
stávajících značek cyklistická
stezka v dotčených úsecích. 
V odpovědích občanům uvá-
díte »nereálné, z technických dů-
vodů nemožné, bohužel«, což se
nám nejeví jako projev snahy
o řešení našich problémů. Žá-
dáme Vás, abyste spolu s námi
našli způsob, jak předejít ne-
bezpečným situacím po dobu
realizace již zmiňovaných sta-
veb. 

Občané příměstských částí 
Skřečoň a Nová Ves

petice

diskuze

Petice pomáhají řešit problémy
»Nejprve se sejděme a diskutujme«, říká starosta Bohumína 

v článku uveřejněném v Oku č. 10. Z vlastní zkušenosti vím,
jak dopadá jednání bez písemného zápisu nebo beze svědků.
A článek pana starosty mě v tomto mém přesvědčení jen utvr-
dil. Iniciátory petic označujete za »neinformované« a 258 obča-
nů, kteří petici podpořili svým podpisem jako »negramotné«. 

Na žádost čtenářky Markéty Opartyové, iniciátorky petice
pro řešení problematiky bezpečnosti občanů v příměstských
částech Skřečoň a Nová Ves po dobu výstavby dálnice D 47 
a souvisejících staveb, zveřejňujeme plné znění petice. O re-
akci na názor pisatelky požádala redakce Oka také starostu
Petra Víchu. (red)

Po přečtení výše uvedené reakce na můj
článek jsem se nejprve zděsil. Opravdu jsem
v minulém Oku napsal, že občané jsou negra-
motní? Ale ať pročítám svůj článek jakkoliv,
méně a méně chápu autorku. 

Přiznal jsem chybu na naší
straně, zejména v nedostatečné
informovanosti občanů. Vysvětlil jsem nedoro-
zumění v délce trvání zvýšeného dopravního ru-
chu. A vyhověli jsme žádosti a zavedli speciální
autobus pro děti odjíždějící ze školy domů. 

O chodnících v Nové Vsi řeč nebyla a kdyby
ano, stále by zněla - technicky nemožné. Prostor

mezi domy postavenými před mnoha lety u sil-
nice za ty dva roky nevyrostl. Tak nevím, proč ta
ironie a dotčenost odpovědi. Pochválil jsem au-
tory a signatáře petice za to, že nejsou lhostejní.

A někdy jsou petice opravdu u-
žitečné a účinné, koneckonců
proto máme v našem právním
řádu na ně právo. Naštěstí. 

Ale trvám si na tom, že jednat ještě před shá-
něním podpisů je užitečnější. Proto věřím, že to
snad nikdo jiný nemohl vnímat tak, jako autor-
ka tohoto článku. Jestli ano, opět se pokusím
hledat chybu u sebe.  

Petr VÍCHA, starosta

diskuze

Jednání je užitečnější než shánění podpisů

»Na jaře jsme například vysa-
dili na náměstí T. G. Masaryka 
v Novém Bohumíně dvacítku no-
vých sazenic keříků vajgélií. Sta-
čilo jen zhruba čtrnáct dnů a sko-
ro polovinu jich někdo ukradl,«
popsala situaci �ubica Jaroňo-
vá z odboru životního prostředí

a služeb. Dodala, že k vandal-
ství dochází na různých mís-
tech. Například v parku Petra
Bezruče poničil neznámý pa-
chatel několik magnólií, na ná-
městí Budoucnosti nenechavci
zlomili mladý strom, na Nád-
ražní ulici někdo poškodil kůru

okrasných třešní. »Nesmíme být
vůči takovému jednání lhostejní,
protože údržbu a výsadbu zeleně
hradíme z rozpočtu města, tedy 
z peněz všech občanů. Pokud je
někdo svědkem vandalství nebo krá-
deží, a� neváhá a volá policejní lin-
ky 156 nebo 158. Příroda se brá-
nit neumí a zavírat oči před jejím
ničením není na místě. Pachatelé
nesmí ujít trestu,« řekla místo-
starostka Věra Palková. (luk)

Zeleň dostává od vandalů co proto
Škody jdou do tisíců až desetitisíců korun. Takovou spoušť

za sebou zanechávají ti, kteří ničí a kradou zeleň. Radnice za
poslední měsíc zaregistrovala na území města hned několik
případů tohoto druhu vandalství.



...od 1. července 2006, kdy začal
fungovat bodový systém, se díky

slušnému chování za volantem odečetly nasbírané body 1 121 řidi-
či z Bohumína a Rychvaldu? (red)
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■ Ve středu 21. května odpo-
ledne strážníci zajistili na Li-
dické ulici muže z Dolní Luty-
ně, který v areálu Českých drah
odcizil hliníkové části z vagonu
a chtěl je zpeněžit ve sběrně. 

■ Díky včasnému telefonátu
všímavého občana zajistili stráž-
níci v neděli 25. května večer
zloděje jízdního kola Author.
Ten na Čáslavské ulici přestři-
hl řetěz u kola. Strážníci zakro-
čili velmi rychle a tak chytili
zloděje na ulici Petra Cingra 
i s lupem a štípacími kleštěmi.

(balu)

■ V polovině května se bohu-
mínským strážníkům podařilo
zadržet tři hledané osoby. Dvě
hledané osoby chytili městští
policisté v Bohumíně a jednu 
v Rychvaldu. 

■ V neděli kolem druhé ráno
přistihla hlídka strážníků na
stavbě dálnice pobertu, který
kradl se svým kumpánem naf-
tu z pracovního stroje. Muž 
i jeho lup o dvou kanystrech naf-
ty skončil v rukou policistů.
Zloději dokonce způsobili eko-
logickou havárii, protože nafta
vytekla do zeminy. Situaci pak
museli řešit hasiči.

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

Maják městské policie

Taktéž už se sporadicky set-
káme s občanem, který plat-
nost pojistky prokazuje zapla-
cenou složenkou. Přece jen již
víme, že jak na úřadě (napří-
klad při zare-
gistrování vo-
zidla), tak po-
licistovi při silniční kontrole
prokazujeme pojištění vozidla
dokladem o pojištění odpověd-
nosti, což je různé provedení
malých kartiček. 

Někteří motoristé si ovšem
ještě neuvědomují, že pokud
dají SPZ značku do dočasného
uložení na úřadě, nesmí jejich
vozidlo stát na pozemní komu-
nikaci. A to je jedna z věcí, se
kterou přichází novela zákona
č. 168/2000 Sb o pozemních
komunikacích. Ta říká, že po-
kud vozidlo stojí na pozemní
komunikaci, musí být pojiště-
no. Povinnost pojištění odpo-

vědnosti musí být splněna 
i v případě ponechání vozidla
na pozemní komunikaci. Tím
je jednoznačně deklarováno,
že jakékoliv vozidlo stojící na po-

zemní komuni-
kaci musí být
pojištěno. 

Další důležitou změnou je,
že již zmíněné doklady o pojiš-
tění odpovědnosti (kartičky)
platí jen do konce tohoto ro-
ku. Od 1. ledna 2009 budeme
prokazovat pojištění vozidla
pouze zelenou kartou. Zkon-
trolujte si tedy, zda máte plat-
nou zelenou kartu, protože její
platnost je jen jeden rok a ne
každý z nás ji vozí u sebe. 

Přeji čtenářům mnoho
š
astných kilometrů bez neho-
dy nejen v schengenském pro-
storu.

Pavel VAVREČKA,
vedoucí odboru dopravy

doprava

Řidiči, pozor na změny 
v zákonném pojištění vozidel

Od roku 2000 musí mít každý vlastník motorového a pří-
pojného vozidla pojištění kvůli odpovědnosti za škodu způso-
beného tímto vozidlem. Vcelku si již občané zvykli, že se po-
jistky nepředávají i s přepisem vozidla, ale každý si sjednává
pojistnou smlouvu sám na sebe ihned po koupi vozidla.

O novou kroniku Bohumína měli školáci zájem. Foto: Lukáš Kania

Premiéru si na konci květ-
na odbyla kronika města Bo-
humína za rok 2007 ve foyer
kina K3. S jejím autorem
Zdeňkem Veselým besedova-
li školáci nad 171 stranami je-
ho nejnovějšího díla. Ručně
psanou rekapitulaci bohu-
mínských událostí uvidí ještě
na besedách s kronikářem 
v průběhu června zhruba 180
žáků bohumínských škol.

»Do kroniky jsem tradičně vy-
bral nejzajímavější události uply-
nulého roku, které se pojí nejen 
s Bohumínem jako takovým, ale 
i s děním kolem nás. Po dvou le-
tech jsme ve spolupráci s měst-
skou organizací K3 Bohumín ob-
novili besedy nad kronikou a mile

nás překvapil zájem škol. Také
samotní žáci 5. tříd jsou podle do-
savadních zkušeností velmi zví-
daví a historie města je zajímá.
Nad kronikou se proto uskuteční
dohromady sedm besed,« uvedl
kronikář Zdeněk Veselý. 

Do kopie kroniky mohou Bo-
humínští nahlédnout v měst-
ské knihovně K3. Její elektro-
nickou podobu najdou zájemci
na internetových stránkách
města. »Psaní kroniky mě těší, je
pro mě zdrojem poučení i zábavy.
Nad jejím psaním jsem strávil od-
hadem minimálně 300 hodin. 
K tomu ještě navštěvuji velký po-
čet akcí, které se ve městě dějí.
Kroniku Bohumína píšu už osmý
rok,« dodal Zdeněk Veselý.

Lucie BALCAROVÁ

Školáci besedovali s kronikářem Bohumína

víte ,  že . . .

Maryška uvede projekt ve
spolupráci s bohumínskou sku-
pinou Hosté odjinud. Verni-
sáž výstavy se uskuteční v ne-
děli 8. června v 18 hodin. Vý-
stava pojmenovaná Graffiti 
jako umění nabídne několik
obrazů, které vzniknou jen pár
dnů před bohumínskou verni-
sáží v ostravském klubu Mar-

ley. »Chceme dokázat, že sprejem
se dá vytvořit i krásná věc, jiná
než jakou jsme zvyklí vídávat na
stěnách domů a na vagónech,« 
říká předsedkyně Maryšky 
Kamila Smigová. 

Výstava bude k vidění vždy
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18
hodin až do konce června. 

(luk)

Červnová Maryška s Hosty odjinud
Salón Maryška v červnu láká do svých prostor mladé lidi.

Nabídne netradiční pohled na graffiti jako výtvarnou techni-
ku a k tomu dodá nejen hip hopovou muziku.
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V pracovní skupině pro men-
šiny jsou začleněni zástupci
národnostních menšin společ-
ně se zástupci městského úřa-
du. Skupina pracuje pod vede-
ním Martiny Oláhové ze soci-
álního odboru. Jejími dalšími
členy jsou Jana Michalská - zá-
stupce polské menšiny a uči-
telka SŠ, Dušan Kroščen - zá-
stupce romské menšiny a za-
stupitel města, Michal Sdukos
- zástupce řecké menšiny a ve-
doucí Řecké obce Bohumín 
a z městského úřadu ve skupi-
ně ještě působí vedoucí sociál-
ního odboru Marcela Gabry-
šová a vedoucí stavebního od-
boru Libor Radiňák. Skupina
úzce spolupracuje s dalšími
skupinami komunitního plá-
nování, zejména se skupinou
pro rodiny s dětmi, skupinou

prevence sociálně patologic-
kých jevů a skupinou pro kri-
zové situace. 

Pro potřeby komunitního
plánování byla vyspecifiková-
na cílová skupina, kterou tvoří
národnostní menšiny polská,
řecká a romská. Můžeme kon-
statovat, že je zde fungující
dobrá spolupráce jak menšiny
řecké, tak polské se zástupci
města, a to při pořádání růz-
ných aktivit společenského 
a kulturního charakteru. Nej-
větší potřeby byly zaznamená-
ny ze strany romské národnos-
ti, nebo
 zde je největším
ohrožením sociální vyloučení
této národnosti. 

Na základě dotazníkového
šetření a z rozhovorů s jednot-
livými zástupci menšin v na-
šem městě byly stanoveny po-

třeby menšin. Bylo navrhnuto
pět konkrétních cílů, které by
chtěla skupina v horizontu let
2007 až 2010 realizovat. Čtyři
cíle se přitom zaměřují na
romskou menšinu. 

Prvním z cílů bylo vyjednání
možnosti pro terénní sociální
práci a odborné sociální pora-
denství. Tuto službu poskytují
různé neziskové organizace.
Na území města donedávna
působil pouze terénní pro-
gram Kontakt, který provozuje
Slezská diakonie, sídlo mají na
Drátovenské ulici v městské
části Pudlov. Současně zde
mají v odpoledních hodinách
nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Kanaan. Letos na ja-
ře v Bohumíně rozšířilo své
služby Středisko integrace
menšin, které se zaměřuje ze-
jména na vzdělávání a pod-
půrné služby pro žáky se soci-
álním znevýhodněním a kul-
turní odlišností. Nejnověji zde
začalo působit občanské sdru-
žení Romodrom, které posky-
tuje terénní sociální práci 
v oblasti ulice Revoluční 
a předpokládá rozšíření do

dalších potřebných lokalit ve
městě. 

V Bohumíně se daří podpo-
rovat a rozšiřovat zaměstnává-
ní osob dlouhodobě a opako-
vaně nezaměstnaných v rámci
veřejně prospěšných prací. 
V současné době je takto za-
městnáno celkem 100 osob,
které můžeme pravidelně pot-
kávat v ulicích města. V zim-
ních měsících je počet těchto
osob snížen na 20 až 30 osob. 

Před členy skupiny stojí dal-
ší úkol. V podzimních měsí-
cích bychom rádi představili
občanům Bohumína v rámci
kulturního vystoupení taneční
a pěvecké formace národnost-
ních menšin v Bohumíně. Hlav-
ním cílem skupiny je zajistit
možnost vzájemného propoje-
ní, spolupráci menšin s majo-
ritní většinou. Díky vypraco-
vanému komunitnímu pláno-
vání mohou být využívány fi-
nanční prostředky z různých
projektů vyhlášených Evrop-
skou unií či příslušnými mi-
nisterstvy ČR. 

Martina OLÁHOVÁ, 
sociální odbor

V Bohumíně žije společně s majoritní společ-
ností několik národnostních skupin. Jedná se
o menšiny s národností německou, řeckou 
či vietnamskou, avšak k nejvýznamnějším ná-

rodnostem patří slovenská a polská. Nalezne-
me zde také početnou romskou komunitu, ke kte-

ré se však v posledním sčítání lidu přihlásilo jen 64 obyvatel. 

Komunitní plánování pamatuje na menšiny

Soutěž školních družin Žáci základních škol na ulicích Čs. armády,
Bezručově a třídě Dr. E. Beneše se 27. května utkali v soutěži školních
družin. Mezi čtyřmi disciplínami se objevila také jízda na koloběžce. Na
každé dítko čekala malá odměna. Pořadatelem druhého ročníku soutěže
byla školní družina »Benešovky«. Foto: Lukáš Kania

Na každé z nich jsem náleži-
tě pyšná, protože díky péči
hodných tet se naučily spoustu
báječných věcí - kreslit, zpívat,
tancovat, hrát na flétničky. 
A nejen to! Mí malí svěřenci
umí taky bruslit, plavat a kaž-
dým rokem jezdí v zimě učit se
lyžovat. 

Tak už víte, proč to jméno
Fitškolka? Já i moje paní uči-
telky se snažíme ve svém půso-
bení nastartovat proces celoži-
votního vzdělávání dětí z při-
rozených pohybových potřeb 
a činností. Mou velkou výho-
dou a chloubou je vlastní tě-
locvična, ve které nechybí
trampolíny, kladiny, žebřiny,
míče a další nářadí, které děti
milují a na kterém pravidelně
cvičí. Mám čtyři krásné slunné

třídy, se kterými se na mé osla-
vě rozloučí 40 předškoláčků.
Taky mám zbrusu nový kabát,
takže jistě nezabloudíte, až za
mnou na oslavu pojedete. Če-
ká vás spousta překvapení -
skákadla, koníčci, klouzačky,
cukrová vata, balónky a zcela
jistě přijde i kouzelník! Prázd-
niny ještě ani nezačaly a mě už
se te� po dětech moc stýská.

Přeji vám, děti, krásné
prázdniny plné sluníčka. A u-
čitelkám - bývalým, součas-
ným i těm budoucím děkuji.
Především za to, že nikdy ne-
zapomněly a vždy se držely
známého motta »Není v mých
silách všechny děti všechno nau-
čit, ale je v mých silách všechny
děti učinit š�astnými.«

Fitškolka

Fitškolka slaví 40 let
Já se mám! Mám totiž narozeniny! A chystám báječnou osla-

vu na úterý 17. června v 15 hodin, na kterou vás tímto srdeč-
ně zvu. Jsem to ale popleta, vždyť já se vůbec nepředstavila.
Jmenuji se Fitškolka a stojím v Bohumíně na Okružní ulici.
Letos je mi 40 let a mými dveřmi prošla pěkná řádka dětí.
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Jaká oblast komunální politiky
je vám blízká, neberu-li v úvahu
zdravotnictví?

Kromě zdravotnictví asi ne-
jsem nějak úzce specificky pro-
filován. Cítím-li potřebu, zají-
mám se o všechny záležitosti,
které se podle mého názoru ně-
jakým zásadním způsobem do-
tknou města a jeho občanů.
Asi největší zájem mám o klí-
čové rozvojové záměry města,
ale třeba i o strategické záměry
podniků vlastněných městem.
Co mi naopak příliš blízké ne-
ní, tak jsou leckdy dlouhé dis-
kuse o relativně nepodstatných
drobnostech na úrovni opera-
tivního řízení. 

Jste v zastupitelstvu a radě města
jedním ze zástupců mladé generace.
Je podle vás v těchto orgánech 
dostatek »mladé krve«? 

V tomto s vámi nemohu sou-
hlasit. Svůj věk už totiž za mlá-
dí považovat nemohu. Ale ji-
nak je určitě na místě. Oprav-
du mladá generace - tedy řek-
něme lidé do 30 let věku - v za-
stupitelstvu citelně chybí! 
A považuji to za velký problém
a velkou chybu. Musím zde být
bohužel docela sebekritický.
Ačkoliv je to problém všech
politických stran v zastupitel-
stvu, tak vzhledem k vůdčí roli
i počtu zastupitelů za ČSSD
jde bohužel největší část toho-
to problému na vrub naší stra-
ny. A pokud s tím nejpozději 
v příštích volbách nebudeme
něco zásadního dělat, tak nás
čekají velké potíže. Nebude ko-
mu předat štafetu…

Pracujete již třetí rok ve funkci 
ředitele Fakultní nemocnice 
v Ostravě. Uvažujete o trvalém
odchodu z Bohumína?

Myslíte, že bych se měl kvůli
tomu přestěhovat do Ostravy?
Tak to mě opravdu nenapadlo.
Bohumín je město, které mám
rád a kde jsem doma. Cesta do
práce mi te� po zprovoznění
dálnice trvá zhruba čtvrthodin-
ku. To za velký
problém oprav-
du nepovažuji.

Existují nějaké kontakty mezi 
Fakultní nemocnicí Ostrava a 
Bohumínskou městskou nemocnicí?

Bohumínská nemocnice pro
mě byla a zůstává »srdeční zá-
ležitostí«. Je proto samozřejmé,
že kdykoliv můžu této nemoc-
nici nějakým způsobem pomo-
ci, tak to bez váhání udělám.
Takže vzájemné kontakty sa-
mozřejmě existují a jsou velmi
dobré. A to nejen v oblasti po-
moci při dalším vzdělávání lé-
kařů, ale i v jiných oblastech.

Máte nějaké pozitivní zkušenosti 
s vlivem nulové tolerance na 
úroveň života ve městě?

Asi záleží na tom, co pod po-
jmem nulová tolerance rozu-
míme. Plně podporuji snahu 
o odstraňování ghet totálně
nepřizpůsobivých »taky obča-
nů«. Podporuji také nekom-
promisní vystěhovávání chro-
nických neplatičů, kteří často
svým chováním obtěžují všech-
ny ostatní. Že to Bohumínu
svědčí, je nabíledni. Stačí se
podívat, jak se změnil hotelový
dům a jeho okolí.

Na straně druhé nebudu ni-
kdy podporovat zavádění pra-
videl a zákazů, které by mohly
vést k šikanování normálních
lidí. Už tak je toho až až. Naše
ministerstva a parlament jsou 
v tomto velmi aktivní. Podívej-
me se například na nepříliš po-
vedený bodový systém v dopra-
vě. Na jedné straně se v tisku
můžete dočíst, že v některých
městech jsou postihování řidiči
za překročení limitu rychlosti 
o 4 km/hod, na straně druhé
přibývá na silnicích mrtvých.

Ale mluvčí na
zodpovědných
ministerstvech

přitom prohlašují, jak se nám
tento systém osvědčil. Neuvě-
řitelné. A mám obavu, aby-
chom se v Bohumíně nevydali
obdobným směrem. Mám te�
na mysli nedávno přijatou vy-
hlášku zastupitelstva o zákazu
konzumace alkoholu (zatím)
na některých místech města, se
kterou se rozhodně nemohu
ztotožnit. Na jejím základě se
totiž klidně může stát, že bude-
te postiženi za to, když se třeba
rozhodnete v horkých letních
měsících venku uhasit rychle
svou žízeň třetinkou piva za-
koupeného v samoobsluze. Ab-
surdní. Nech
 městská policie
zakročí proti těm, kteří znečiš-

ují veřejné prostranství nebo
narušují veřejný pořádek. Ale
ne pouze za to, když se někdo
napije alkoholického nápoje. 

Otevřením fontány město symbo-
licky ukončilo přestavbu centra za
celkem 124 milionů korun. Kam
se napřou síly a finanční prostředky
města v příštím období?

To samozřejmě nezávisí pou-
ze na mě. Navíc se obávám, že
v nejbližších letech budeme ře-

Nulová tolerance nesmí šikanovat slušné lidi
Na slovíčko se zastupitelem a radním Svatoplukem Němečkem

Ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě, radní a zastupitel
Bohumína Svatopluk Němeček pracuje v radě a zastupitel-
stvu města již čtvrté volební období. 

rozhovor
šit úplně jiný problém. A to jak
minimalizovat nepříznivé dů-
sledky výstavby dálnice na naše
město. Přesto se jim samozřej-
mě nevyhneme. Ale zpět k o-
tázce. Osobně se budu při-
mlouvat za investice v oblasti
sportu, komunikací a samo-
zřejmě zdravotnictví. Samo-
statnou kapitolu představuje 
v Bohumíně veřejná zeleň. Na
můj vkus u nás ubývá příliš
mnoho stromů. A jak jsem měl
možnost vidět v některých ji-
ných městech, máme velké re-
zervy i v údržbě naší zeleně,
třeba parku. Budu se proto
snažit, aby právě tato oblast by-
la finančně výrazně posílena. 

Na co si ve svém volnu uděláte
nejraději čas?

Rád poslouchám dobrou hud-
bu, čtu zajímavé knihy - přede-
vším ty historické. Moc mě ba-
ví cestování, cykloturistika.
Občas trochu fotím. Člověk
musí samozřejmě něco dělat
pro své zdraví, a proto občas
nepohrdnu skleničkou dobré-
ho vína.

Připravil František KREJZEK

Ve hřbitov změní pódium bohumín-
ského kina divadelní herci z Opavy. 
V K3 Bohumín uvedou divadelní hru An-
tigona v sobotu 14. června od 19 hodin.

»Divadelní hra Antigona je antický příběh 
o lásce, zpupnosti a neodvolatelnosti ukvape-
ných rozhodnutí. Za každou vinou následuje
trest. Vina - trest, vina - trest, vina - trest!!!
Co je dáno osudem, tomu se ještě žádný z lidí

nevyhnul... I ve smrti však vítězí láska,« říkají
o hře členové opavského divadelního sou-
boru se specifickým názvem Náměstí 
Osvoboditelů čp. 14.

»Šokující, mystické, tajuplné a nepředvída-
né. Přesně to očekáváme od antické hry Anti-
gona. A s tímto úmyslem ji také nabízíme bo-
humínskému publiku. Je to zase úplně jiná
kultura, než jakou jsme do dnešního dne nabí-

zeli. Určitě ale stojí toto divadelní představení
za zhlédnutí. A nebojím se říci, že je to taková
malá předzvěst letošního filmového festivalu,
který připravujeme na polovinu července, je-
hož tématem bude horor,« řekl ředitel K3
Bohumín Karel Balcar.

Vstupenku za 50 korun si mohou zá-
jemci koupit v předprodeji v kině, v kni-
hovně a v infocentru radnice. (kab)

Pozvánka do kina K3 na divadelní hru Antigona



V roce 1991 komunální pro-
vozovna v Bohumíně skončila.
Tadeáš Kołatek, který zde pů-
sobil jako ladič a opravář úcty-
hodných 30 let (v letech 1968
- 1974 jako vedoucí provozov-
ny), si ve stejné době založil 
v Orlové-Lutyni vlastní sou-
kromé opravárenské středisko.
Te� se rozhodl po mnoha le-
tech uspořádat v Bohumíně
setkání ladičů a opravářů, kteří
kdysi pracovali ve zdejší dílně. 

Setkání se
podařilo usku-
tečnit na za-
čátku května. Přijelo na ně 12
hostů z celé republiky. Kołat-
kovo pozvání přijali Irena Rot-
reklová, Bohdan Król, Jiří Ku-
čera, Zdeněk Penkala, Petr
Matušek, Karel Král, Jiřina
Pščolková, Irena Lisztwanová,
Lili Paciorková, Eliška Jelínko-
vá a Miloš Bašňár. Je třeba do-
dat, že většina bývalých za-

městnanců a spolupracovníků
provozovny již nežije. První
houslař, který zde začal v roce
1921 provozovat svoji živnost,
zemřel v roce 1977. Byl to Ru-
dolf Šmída pocházející z Olo-

mouce. Mezi je-
ho učně patřil
například Fer-
dinand Suchy

(vyučil se v roce 1933, zemřel 
v Polsku). V Bohumíně úspěš-
ně vedl polský pěvecký sbor 
(v jeho šlépějích se později vy-
dal také Tadeáš Kołatek, který
byl přes 20 let sbormistrem
místního souboru PZKO).

Tadeáš Kołatek, který je čle-
nem Českého klavírnického
svazu v Hradci Králové, tvrdí,

že se v bohumínské opravně
hudebních nástrojů vystřídaly
během sedmdesáti let desítky
zaměstnanců, učňů a brigád-
níků. Provozovna byla ze za-
čátku umístěna na dnešní Šte-
fánikově ulici, pak se (v době
působení Ferdinanda Suchého
a Ivo Kašpera) nacházela na
Kostelní ulici, následně se pře-
stěhovala na Benešovu a po ní
na Žižkovou ulici.Nakonec
»zakotvila« v Domě služeb na
dnešním náměstí Budoucnos-
ti. Do roku 1956 byla provo-
zovna v soukromých rukou,
později byla začleněna do pod-
niku komunálních služeb měs-
ta Bohumína. 

Henryka BITTMAROVÁ

histor ie

Setkání houslařů, varhanářů, opravářů dechových nástrojů...
Bohumínští pamětníci si určitě vybavují, že od roku 1921 až

do roku 1991 existovala v Bohumíně v širokém okolí známá
provozovna Opravy hudebních nástrojů. O zákazníky neměla
nikdy nouzi. Působili v ní a vyučili se zde houslaři, varhanáři,
klavírníci, harmonikáři, opraváři dechových nástrojů, žesťů,
klarinetů a jiných nástrojů.
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Před nějakou dobou jsem se vracel autem
ze služební cesty spolu s kolegou, se kterým
pracujeme ve stejné bohumínské firmě. U-
prostřed hovoru najednou kolega řekl: »Ach,
zítra mám to tragické výročí.« S tušením, že si
asi připomíná smrt někoho blízkého, jsem se
opatrně a soucitně zeptal, co se stalo. »Ále, to
víš, výročí svatby,« odpověděl kolega. 

Nemám takový způsob shazování manželství
moc rád, a tak jsem mu řekl. »Vidíš, a to já si výročí
svatby připomínám rád. Považuji to za jedno z nejlep-
ších rozhodnutí ve svém životě.« Kolegova reakce
byla zvláštní. Nasadil stydlivý výraz a zamumlal
něco o tom, že on má taky svou
ženu rád a je ve své rodině spo-
kojený, ale prostě řekl to, co se
obvykle říká. Ano, obvykle se manželství mezi
chlapy shazuje. A podle několika zkušeností se 
obávám, že mezi ženami to není o moc lepší,

Když jsem včera otevřel MF Dnes, do očí mě u-
deřila upoutávka na článek v příloze pro ženy:
»Děti ničí společenský život.« Šlo určitě o nadsázku,
ale také to o něčem vypovídá. Děti jsou pro nás
někým, kdo nás okrádá, kdo něco ničí, protože
nás připravují o to, co se považuje za nejvyšší
svobodu - dělat si, co chci, kdy chci. A pro řadu
lidí takový názor není ani nadsázka. 

Obě zkušenosti o něčem vypovídají. Dnešní
kultura nepřeje rodinám. Manželství je zlehčováno
a není zrovna předmětem úcty a děti jsou často
brány jako přítěž, omezení naší oprávněné svo-
body. Na takovém základě se těžko staví a není
překvapující, že každá druhá rodina se rozpadne
- v rozvodovosti patříme mezi světový nadprůměr.
A není asi moc překvapující, že mnozí mladí lidé
velice váhají nad tím, jestli má manželství, rodina
dvou stejných partnerů, dvou stejných rodičů dě-
tí a na celý život, v dnešní době nějaký smysl.

Přesto se odvážím k prohlášení, o kterém jsem
hluboce přesvědčený. Možná to bude znít staro-

módně, ale věřím, že rodina má smysl. Má smysl
obětovat něco ze sebe sama svým blízkým, něče-
ho se vzdát, abych mohl získat daleko více. Má
smysl aktivně trávit čas se svými dětmi. Má smysl
zápasit o to, abych jednal vždycky tak, že můj
partner ve mne může mít důvěru. Budování rodi-
ny, která má smysl, stojí práci a úsilí, ale jde to. 
A čas a úsilí investované do rodiny, nesou ovoce.
Vždy
 už naši předkové znali osvědčenou pravdu,
že »co nic nestojí, za nic nestojí«.

A zdá se, že ve smysl a důležitost rodiny věří 
i pracovníci Organizace spojených národů, která
od roku 1993 vyhlašuje každoročně 15. května
Mezinárodním dnem rodiny a iniciuje řadu akcí

pro podporu rodin po celém svě-
tě. Když jsme se letos domluvili
mezi několika církvemi a nezis-

kovými organizacemi, že se k Mezinárodnímu
dni rodiny připojíme a připomeneme jej v našem
městě, šlo nám především o toto prosté sdělení,
které bychom chtěli předat svému okolí - rodina
je důležitá a má smysl. Rodina je »in«, i když se
to tak leckdy na první pohled nezdá. Chceme po-
vzbudit ty, jejichž přesvědčení je stejné, i ty, kteří
by rádi, aby to tak bylo, ale mají pochybnosti.

Po staletí platilo, že rodina je základní buňkou
společnosti. Dnes se klade důraz spíše na jednot-
livce a jeho seberealizaci. Jenomže právě v rodi-
ně, v těch nejbližších vztazích, se učíme posto-
jům, které jsou nesmírně důležité pro zdraví 
a přežití celé společnosti - ohleduplnosti, souci-
tu, laskavosti, sebeobětování. Určitě není naší
společnou touhou být společností sobců, usilují-
cích jen o vlastní prospěch, společností, která po-
stupně vymírá, protože děti ji omezují a »ničí«.

I když to v mnoha rodinách nefunguje, i když
je to často náročná práce, i když nám naše okolí
může tvrdit opak, přesto se odvažuji tvrdit: Rodi-
na má smysl, věřím tomu.

Pavel MAŇASEK, Církev bratrská, Bohumín

Rodina má smysl, věřím tomu

názor

novinky

Zvoneček a štamprle
pořídíte na infocentru

V sadě propagačních před-
mětů Bohumína se objevila
netradiční věc. Nejen Bohu-
mínští, ale i návštěvníci z o-
kolí si mohou na informač-
ním centru městského úřa-
du zakoupit originální kera-
mickou štamprli, na které je
vyobrazena budova radnice
a její blízké okolí. 

»V naší nabídce máme řadu
propagačních předmětů, napří-
klad preclík Bohumínský meandr,
magnety na lednici s fotografiemi
zajímavých míst našeho města,
hrníčky nebo cukřenku. Štamprle
nám přišla jako originální nápad
a může posloužit jako hezký dá-
rek,« uvedla Markéta Kvíčalo-

vá z infocentra bohumínské

radnice.

Kromě štamprle jsou novin-

kou i plně funkční keramické

minizvonečky, opět s vyobra-

zením radnice. Štamprle stojí

48 korun, zvoneček pak 28 ko-

run. »Ještě do prázdnin připra-
vujeme zajímavou novinku, která
určitě potěší děti. V červnu navíc
dáme do oběhu bohumínské do-
mino se znakem města,« dodala

Kvíčalová. (luk)
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pozvánka

Radost a Impuls přivezly 21 medailí
Bohumínské taneční sou-

bory Radost a Impuls slavily
v květnu na Mistrovství Čes-
ké republiky v kategorii só-
la, dua a malé formace velký
úspěch. Děti, junioři i do-
spělí se vrátili z celostátního
klání v Berouně se 13 zlatý-
mi, 6 stříbrnými a 2 bronzo-
vými medailemi v show, mo-
dern a jazz dance.

Soutěžili s choreografiemi
Lenky Brečkové a Lucie Gav-
roňové. »Na mistrovství jsme je-
li se sedmadvaceti choreografiemi
a jednadvacet z nich uspělo na
celé čáře. Je to pro nás a zejména
naše tanečníky velký úspěch, za
kterým se skrývá obrovské nasa-
zení a hodiny strávené na trénin-
cích,« řekla krátce po mistrov-
ství vedoucí souborů Lenka
Brečková a dodala: »Konkuren-
ce byla opravdu vysoká a uspět 
v ní není vůbec snadné. Získané
medaile nám udělaly velkou ra-
dost mimo jiné i proto, že taneční-
kům vynesly nominace na říjnové
mistrovství Evropy a listopadové
mistrovství světa.« 

Lukáš KANIA Foto: Radek Szmek

Ráda bych, spolu s ostatními členy našeho
souboru, poděkovala Lence Brečkové, ve-
doucí tanečních souborů Radost a Impuls.
Nevím přesně, jak začít a hlavně, jak napsat,
abych vyjádřila, o co se snažíme - o »krásné
poděkování«. Práce Lenky Brečkové trvá již
šestadvacet let. Pro nás je nejen trenérkou,
ale hlavně velkou osobností. 

Zadala jsem na tréninku akro-
bacie dětem, aby mi napsaly ně-
co o své vedoucí Lence Brečko-
vé a co si o ní myslí. Jaké bylo mé potěšení, když
už na druhý den mi děti nosily moc pěkné dopi-
sy. Některé z nich přikládám.

Lenka TESAŘOVÁ, trenérka akrobacie 
a junioři taneční skupiny Radost

■ Kristýna Skalková: Když se řekne taneční
soubor RADOST, je to právě Lenka Brečková,
koho si jako první vybavím. K souboru neod-
myslitelně patří. Je naší skvělou trenérkou, ale
také člověkem, který nás podporuje na všech
soutěžích a drží nám pěsti, a
 už jde o cokoli.
Vážím si všeho, co pro nás dělá, a nejsou to jen

úžasné choreografie. Bez ní by to prostě naše
Radost nebyla.

■ Michaela Rožková: Paní Lenka patří neod-
myslitelně k našemu souboru. Ke každému, kdo
ji požádá o radu nebo pomoc, je vždy vstřícná.
Ještě se nestalo, že by někomu nepomohla nebo
neporadila. Spravedlivě a moudře rozhoduje. Je
mi velkou ctí každému říkat, že to je právě ona,

kdo mě naučil první taneční
kroky a pomohl tak najít lásku 
k tanci.

■ Lucie Nováková: Lenka nás vede k dobrým
tanečním výsledkům, ale také se z velké části
podílí na naší výchově. Od malička učí, jak se
máme chovat. Kupříkladu, zrovna nedávno
jsme měli tříhodinový trénink. Lenka oslovila
nejmenovanou tanečnici, která je velmi skrom-
ná a nenápadná, aby se nebála, že má být nač
hrdá už jen proto, že pravidelně chodí na tré-
ninky, nebo že se dokáže postarat o svého mlad-
šího bratra (o čemž jsme my - zbytek skupiny -
ani nevěděli, kolik povinností na ni doma čeká).
Lenka patří do našich rodin a troufám si říct, že
i my do její. 

Krásné poděkování za radost z Radosti
Lenka Brečková je nejen trenérkou, ale hlavně velkou osobností 

dopisy

Cirkus Sultán předvede
mluvícího koně

Bohumín ovládlo tento tý-
den cirkusové umění bratří Be-
rousků. Na Jateční ulici může-
te až do neděle 8. června spat-
řit neobvyklé drezury zvířat.
Překvapí vás mluvící kůň, stá-
do divokých opic, které před-
vádějí jízdu na nejmenších po-
nících, anebo drezura čínských
kachen v podání psa Elvise.
Nechybí ani drezura medvědů,
která sklízela úspěchy v Dis-
neylandu i jinde na světě. Vy-
stoupení začíná každý den od
17 hodin, v sobotu 7. června
můžete zavítat do cirkusu i ve
14 hodin. V neděli 8. června
uvidíte poslední cirkusové čís-
lo ve 14 hodin. Co vás v cirku-
se čeká a nemine, můžete zjis-
tit na internetových stránkách
www.cirkusy.cz, kde najdete
živé ukázky z cirkusového pro-
gramu. (balu)
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Ondřej je vítězem řady českých i mezi-
národních kouzelnických soutěží a festi-
valů. Jeho kouzelnické programy dopro-
vází moderní hudba s přesně načasova-
nými kouzelnickými efekty. 

Co vás přivedlo ke kouzlení?
Když mi bylo jedenáct let, viděl jsem 

v televizi vystoupení Davida Copperfiel-
da, a začalo mě kouzlení zajímat. Nejpr-
ve jsem to zkoušel kouzlit jen tak pro se-
be, pak jsem si zašel do knihovny, kde
jsem si půjčil knihy o kouzlech. To mě
ale brzy přestalo bavit, protože kouzla 
v knihách byla primitivní. Ve čtrnácti le-
tech mě pak otec zaregistroval do svazu
kouzelníků. Zúčastnil jsem se první sou-
těže, kde jsem se ale vůbec neumístil. 
O rok později jsem však už v soutěži
skončil na druhém místě a od té doby
jsem ve své kategorii už nikdy neskončil
pod druhým místem.

Jakému oboru se v kouzlení věnujete?
Na soutěžích předvádím jen manipu-

laci, která je královnou magie, a pro di-
váky pak všeobecnou magii, která je pro
ně atraktivnější než samotná manipula-
ce a kterou je dokonce jednoduší se nau-

»Ke kouzlení mě přivedla show Davida Cop
říká mladý kouzelník z BohumMladý 22letý kouzelník a zručný manipulátor Ondřej Sládek z Bohumína se

na začátku letošního května stal mistrem České republiky v magii. Na Mistrov-
ství České republiky v moderní magii v Železném Brodě porazil téměř osmdesát
soupeřů. Obhájil tak své prvenství z roku 2005, kdy byl na tomtéž mistrovství
vyhlášen nejlepším manipulátorem České republiky. 

čit. Manipulace klade důraz na zručnost,

při ní předvádíte kouzla s mincemi, ku-

ličkami či kartami nebo žonglování mezi

prsty. V
propoj
braná h
Takže s
hyb či 
s ní kor

Co rozh
v magii

Poro
mě rek
ale tak
mistro
vystou
val svíč
i šátek
snažím
čerpám
ré sled
učím. V
s hudb
a uděla

Co pro 
Kouz

jím mů
ky je v
naučím
je běh 
kouzel
špičky 
ještě ho

Naši borci z oddílu vzpírání
Bonatrans Bohumín měřili síly
se závodníky z 27 evropských
zemí, soutěžilo se v 80 váho-
vých a věkových kategoriích mu-
žů a v téměř 50 kategoriích žen. 

Zlaté medaile vybojovali na
mistrovství v Bohumíně domá-
cí Karel Prohl (kategorie do 56
kg) a Miroslav Foltyn (katego-
rie do 85 kg) a oba se tak stali
ve svých kategoriích také mist-
ry Evropy. Stříbro si vysoutěžili

Bohumíňáci - Petr Tepliček (ka-
tegorie do 105 kg a od 45 do 49
let), Jaroslav Thér (kategorie
do 77 kg) a Irena Tchurzová (ka-
tegorie nad 75 kg), která byla
jedinou ženou v bohumínském
týmu. Z bronzové medaile se
radovali Josef Gasior (kategorie
do 77 kg a 40 let) a Roman Ku-
bica (kategorie do 94 kg).

■ ■ ■

Městský strážník 46letý Petr
Tepliček (na snímku vpravo)se

stal letos v květnu vicemistrem
Evropy ve vzpírání, v Bohumí-
ně na mistrovství získal stříbro
a vytvořil čtyři nové české re-
kordy. Bohumínského mistrov-
ství se nejen aktivně účastnil,
ale zároveň se podílel na jeho
organizování. Předsedu oddílu
vzpírání Bonatrans Bohumín
Petra Teplička jsme proto pro
čtenáře Oka vyzpovídali.

Jak jste bohumínské mistrovství
Evropy prožíval?

Mistrovství jsem prožíval cel-
kem normálně. Měl jsem sice
trochu stres z organizování celé
soutěže, ale když jsem šel sou-
těžit, musel jsem na chvíli vy-
pustit organizační záležitosti 
z hlavy a soustředit se na závod.
Po závodě jsem se zase k orga-
nizačním záležitostem vrátil.

Jak jste spokojený s výsledkem?
Kdyby mi před závodem ně-

kdo řekl, že dám v trhu 122 
a v nadhozu 153 kilogramů, což
je rekord ČR, tak bych to bral
všemi deseti. Ale protože mi prv-
ní místo uteklo doslova o chlup,
tak mě to samozřejmě mrzelo.
Svůj výkonnostní cíl, který jsem
si dal, jsem ale splnil. A tak
jsem s odstupem času s výsled-
kem spokojený.

Jak trénuje vicemistr Evropy?
Trénuji třikrát týdně. Na

mistrovství jsem se připravoval
už od ledna, poctivě jsem maxi-
málně trénoval, jak to šlo. Vět-
šinou to mám tak, že půl roku
trénuji, od ledna do června 
a pak půl roku regeneruji. Vět-
šinou už v listopadu, prosinci
mám chu
 zase začít a mám 

Naše město hostilo v květnu osmidenní Mist-
rovství Evropy masters ve vzpírání mužů 
a žen. V hale zimního stadionu spatřili di-
váci přes pět set vzpěračů a vzpěraček star-
ších 35 let, kteří sváděli boj s kilogramy 

a činkami. Deset závodníků z Bohumína se na
šampionátu představilo ve skvělé formě. V Bo-

humíně zůstaly dvě zlaté, tři stříbrné a dvě bronzové medaile. 

Naši vzpěrači uspěli v konkuren

Foto: archiv Ondřeje Sládka
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Lišaj lipový (Mimas tiliae)
Příroda kolem nás - motýli Bohumína (25)

Mezi hojné druhy lišajů na Bohumínsku patří lišaj lipový.
Letos jsem nalezl první exemplář v Novém Bohumíně 13.
května na Lidické ulici, ve stejný den ho vyfotil rovněž Jan
Kantor na zahradě v Záblatí. Žije v lesích s výskytem lípy od
nížin do hor, v současné době i v alejích, parcích a starých za-
hradách. Druh provází lipové výsadby v celé Evropě včetně
Skandinávie.

Housenka lišaje před zakuklením. Foto: Patrik Molitor

mi živnými rostlinami house-
nek jsou jilm, třešeň, vrba,
dub, olše, bříza a další dřeviny,
v horách často i jeřáb. Vaječná
perioda trvá 8 až 18 dní. Hou-
senky můžeme nalézt v koru-
nách stromů od června do čer-
vence. Jsou zbarveny nápadně
zeleně se světlými šikmými prouž-
ky na bocích. Kuklí se v oválné
komůrce v zemi, jejíž stěny jsou
zpevněné vlákny a slinami. 

V září se příležitostně objeví
částečná druhá generace, větši-
na motýlů se ale líhne až na jaře
po přezimování kukly.

Jiří ŠUHAJ

Patří ke středně velkým dru-
hům, délka jeho předního
křídla je 3,8 až 4 centimetry.
Typický zubatý okraj křídel vy-
stihoval jeho starší název zu-
bokřídlec lipový. Druh je ve
zbarvení a kresbě značně pro-
měnlivý. Nejznámější formy
jsou zelené, hnědé a šedozele-
né. Od jiných druhů ho spo-
lehlivě odlišíme podle široké-

ho hnědočerného, někdy pře-
rušeného, pásu na předních
křídlech. Motýl je aktivní od
dubna do července hlavně 
v podvečer, podle čehož byl
odvozen jeho polský název wi-
eczernik lipowiec. V noci se dá
přilákat světlem.

Samičky kladou vajíčka jed-
notlivě nebo po dvou na spod-
ní stranu lipových listů. Další-

Čerstvě vylíhnutý lišaj lipový.
Foto: Jan Kantor 

pperfielda,«
mína Ondřej Sládek

Ve svých vystoupeních se snažím
jit kouzla s hudbou. Správně vy-
hudba totiž umí kouzla umocnit.
se snažím, aby byl veškerý můj po-
kouzlo zaznamená v hudbě a aby 
respondoval.

hoduje o vítězství na mistrovství 
?

otci posuzují celkový dojem. Kro-
kvizit záleží na stylu předvádění,
ké oblečení a hudbě. Na letošním
vství jsem měl asi osmiminutové

upení, během kterého jsem použí-
čky, náprstky, karty, sluneční brýle
. Ve svých vystoupeních se prostě

m odlišit od ostatních. Inspiraci
m od světových manipulátorů, kte-
duji na videu a od kterých se tak 
Vždy se snažím o to propojit kouzlo
bou a přijít s originálním nápadem
at kouzlo jinak než ostatní.

Vás kouzlení znamená?
zlení mě baví a jsem moc rád, když

ůžu bavit i ostatní lidi. Prvními divá-
ždy má rodina. Jakmile se kouzlo

m, pak už ho jen piluji a piluji a to
na dlouhou tra
. Úroveň našeho

lnictví je solidní, ale do světové
máme ještě dost daleko a musíme
odně trénovat a učit se.

Připravila Lucie BALCAROVÁ

abs
ák, ale počkám až přejdou
svátky, protože přes ty toho člo-
věk moc nenatrénuje, a pak se
do toho zase pustím.

Na jakou soutěž se chystáte 
v příštím roce?

Příští rok bude zvláštní. Ne-
zúčastním se sice Mistrovství
Evropy v Rusku, ale chystám se
v září na olympijské hry mas-
ters ve vzpírání v australském
Sydney. Z Bohumína kromě mě
na ně pojede ještě Karel Prohl 
a Roman Kubica. Pokud na účast
seženeme finance, tak se nám se-
zóna trochu protáhne, protože 
olympiáda má být až na konci 
v září, takže budeme muset tvrdě
trénovat do poslední chvíle. 

Jak vypadá trénink vzpěrače?
Vzpěračský trénink se skládá

z několika disciplín. Musí se

trénovat výbušnost, síla, tech-
nika. Žádné speciální cviky už
nedělám, to patří mladším. 
V našem věku už se nepouští-
me do žádných experimentů.
Víme, co potřebujeme a co
nám stačí. Proto procvičuji cvi-
ky, které jsem dělal celý život.
Prostě už jen piluji to, co u-
mím. Na tréninku projíždím
techniku a sílu a posiluji tři nej-
důležitější partie pro vzpěrače -
nohy, záda a ruce. Pro vzpírání
jsou paradoxně nejdůležitější
silné nohy, pak záda a až jako
třetí to jsou ruce. Rukama se
totiž činka nezvedá, zvedají ji
hlavně nohy a záda. Když má
vzpěrač pouze silné ruce, ale
slabé nohy, tak mu to k úspě-
chu příliš nepomůže.

Připravila:
Lucie BALCAROVÁ Foto: Josef Wagner

nci 500 soupeřů
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pozvánky

krátce

Maraton v aerobiku měl úspěch  Celorepublikové turné Fitness Tour 2008 zavítalo v květnu díky Aero-
bic clubu Bohumín také do Bohumína. V Domě služeb ŽDB nadšeně cvičili aerobik děti i dospělí. Hlavní host
David Huf předvedl fyzicky náročnější posilovací hodiny, jeho kolegyně Pavla Rožumberská zase nový styl 
cvičení dance joga. Zahanbit se nedaly ani místní cvičitelky, které vytvořily skvělou atmosféru. Příznivci tohoto
sportu se už te� těší na 7. ročník aerobic show. (balu)

Foto: Iveta Dendisová

V kategorii mladších žáků
vybojoval v pětiboji prvenství
Martin Perutka ziskem 2 202
bodů. Nejvíce bodů získal za
běh na 800 metrů, kde dosáhl
času 2,18 minuty. Ve stejné ka-
tegorii žákyň se umístila na
druhém místě Tereza Kalicho-
vá ziskem 2 287 bodů. Nejvíce
jich získala v běhu na 60 met-

rů za čas 8,73 sekundy. V kate-
gorii starších žáků v devítiboji
zvítězil Michal Stuchlík se 
4 830 body. Ten bodoval nejví-
ce v běhu na 1000 metrů ča-
sem 3,01 minuty. Ondřej Kra-
tochvíl se umístil jako pátý.

V Olomouci se konalo ná-
sledně mistrovství dorosten-
ců. Zde získal prvenství v běhu

na 800 metrů Lukáš Halaj ča-
sem 1,59 minuty, což je jeho
velice kvalitní osobní rekord.
Ve stejné kategorii v běhu na 
3 000 metrů skončil Michal
Perutka na druhém místě s ča-
sem 10,27 minuty a Tomáš Fri-
edel na šestém místě v běhu
na 300 metrů překážek díky
času 42,71sekundy.

Pro propagaci atletiky na ve-
řejnosti uspořádal oddíl 27.
května atletický podvečer. Se-
šla se na něm třicítka nadšen-

ců od předškoláků až po do-
spěláky. Na stadionu při ZŠ na
ulici Čs. armády si vyzkoušeli
své dovednosti v běhu na 60
metrů, ve skoku do dálky, v ho-
du oštěpem a v bězích na 250
metrů nebo 1000 metrů. Zde
nešlo o rekordy, zasoutěžit si
mohl každý příchozí. Šlo o prv-
ní pokus, na podzim zorgani-
zujeme obdobnou akci a mož-
ná najde cestu na stadion více
příznivců.

(zves)

Atletická sezóna běží na plné obrátky
Mladí atleti Atletického klubu Bohumín uspěli v květno-

vých dnech Mistrovství Moravy a Slezska, které se uskutečni-
lo v Třinci. Soutěžilo se zde ve vícebojích.

Cyklistický dvojboj
Oddíl cyklistiky SK Šafrata

Bohumín pořádá v sobotu 7.
června cyklistický dvojboj. Zá-
vod se skládá ze dvou částí, ča-
sovky jednotlivců na 20 kilo-
metrů a závodu na 50 kilomet-
rů gunderssenovou metodou.
Zájemci o účast v závodu se
mohou hlásit v restauraci

U Keconě na ulici 1. máje v Bo-

humíně-Skřečoni od 8.15 do

9.30 hodin. Cyklistický dvoj-

boj odstartuje od 10 hodin. 

Podrobnější informace k závo-

du lze získat na telefonním čís-

le 603 203 040. (balu)

Utkání ve streetballu
Turnaj v pouličním basket-

balu se uskuteční v sobotu 21.

června od 9.30 hodin na škol-

ním hřišti základní školy na 

ulici Čs. armády. Pořádající

oddíl košíkové TJ Bohumín se

těší na účast všech nadšenců

košíkové. »Přivítáme mladé sou-
těžící, kteří by chtěli pokračovat 
v basketbalu v našem oddíle.
Hraje se tři na tři a pro vítěze má-
me připraveny věcné ceny,« uve-

dl Alekos Jakovidis z oddílu

košíkové. Prezentace závodní-

ků začíná v 9 hodin. (balu)

Skřečoňská
jízda autíček

Závody rádiem řízených
autíček pro všechny, malé 
i velké, pořádají v Fit areálu
Gliňoč 21. června Marek 
a Květoslava Danihelovi. 

Na start se postaví jak vlast-
ní zakoupená auta, tak modely
Závod RC Car a Tora Šenov 
v rámci závodů republiky. 

Sprinty jsou na programu
od 9 do 11 hodin, slalom od 12
do 14 hodin. V hodinovém
bloku od 11 do 12 hodin se po-
jedou závody RC CAR Ostra-
va, které budou pokračovat 
v době od 14 do 16 hodin. 

Akci podporuje město Bo-
humín, RC Car Ostrava, Tora
Šenov, ŽDB Group, skřečoň-
ská základní škola, T.I.K. Bo-
humín, bohumínské městské
noviny Oko, Karvinský deník
a Fab Tadeáš Twardzik. (frk)

Děti zkoušely jízdu
zručnosti

Na konci května se záblat-
ské děti z mateřské i základní
školy sešly na sokolském hřiš-
ti, aby předvedly své řidičské
dovednosti. Některé na kole,
jiné na koloběžkách zkoušely
jízdu zručnosti, zdolávaly růz-
né překážky a nástrahy. Ty nej-
zdatnější si odnášely diplomy 
s malou pozorností. Dopravní
akci připravil Sokol Záblatí ve
spolupráci se záblatskou zá-
kladní školou. (balu)



žim. V časném stadiu může lékař pacien-
tovi rychle ulevit malým výkonem v míst-
ním umrtvení. Pokud budete mít řadu let
neléčené hemoroidy, může dojít ke vzniku
velkých výhřezů skrze konečník. Pak hrozí

13a r c h i v  O K A  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z ● r e d a k c e :  o k o @ m u b o . c z ,  � 5 9 6  0 9 2  2 8 2

lékař  radí

(Dokončení z minulého čísla)

Ne každé krvácení při stolici znamená
hemoroidy. Za podobnými příznaky se
mohou skrývat daleko vážnější choroby,
od banálních, až po těžká zánětlivá one-
mocnění a zhoubné nádory tlustého stře-
va. Návštěvu lékaře neodkládejte. Každé
krvácení, i drobné, si zasluhuje řádné vy-
šetření. 

Jaké jsou možné komplikace
Ucpání (trombóza), tj bolestivý zduřelý

»uzlík«. Může postihnout i jinak zdravé 
osoby a nemusí být ani spojena s hemoroi-
dy. Bolest během 2 - 3 dnů většinou ode-
znívá i bez léčby. Doporučují se teplé seda-
cí koupele, zklidňující masti a klidový re-

jejich kompletní trombóza, která může
skončit odumřením postižené sliznice, což
vás může ohrozit i na životě. 

Vyšetření
Je nezbytná takzvaná anoskopie, což je

prohlédnutí sliznice za pomoci tenké »tru-
bičky«. Neodhalí-li toto vyšetření příčinu
krvácení při stolici, bývá nezbytné další

Hemoroidy - snadno a moderně řešitelný problém (2)
důkladné vyšetření tlustého střeva (kolo-
noskopie). 

Léčba
Koupele v teplé vodě ulevují bolestem,

pokud je příčinou stažený svěrač. Studené
až ledové obklady uleví při akutní trombó-
ze Koupele a gel z dubové kůry a jiné gely,
masti a čípky. Přípravky ve formě tablet ja-
ko léčba a prevence 

Z dalších konzervativních léčebných po-
stupů pak opich, a
 už ve smyslu skleroti-
zace či podvazu příslušné cévy zobrazené
ultrazvukově metodou HAL, elektro-koa-
gulace, aplikace chladu (kryoterapie) či elas-
tických gumiček, tzv. Baronova ligatura.

Tomáš SKOBLEJ, chirurgické oddělení BMN

V části bazénu budou probí-
hat ukázky Vodní záchranné
služby Českého červeného kří-
že (skoky do neznámé vody,
dopomoc unavenému plavci 
i záchrana tonoucího). Nebu-
dou chybět ani přednášky 
o první pomoci. 

Vybraní jednotlivci dosta-
nou možnost zasoutěžit si v ta-

žení cvičné fi-
guríny po hla-
dině na čas. Vítězové budou 
oceněni a čekají na ně další za-
jímavá překvapení.

Od 8 do 10 hodin je akce ur-
čena pro žáky devátých tříd zá-
kladních škol na ulici Čs. ar-
mády, třídě Dr. E. Beneše 
a Masarykovy základní školy.

Druhý dvouhodinový blok od
10 do 12 hodin absolvují žáci
škol ze Skřečoně, Pudlova, Ry-
chvaldu a Gymnázia Františka

Živného.
V době před

letními prázd-
ninami je vhodné tématicky
působit na děti takového vě-
ku, které se v letním období
často v okolí vodních ploch
pohybují již bez doprovodu ro-
dičů, a to vzhledem k nepříz-
nivému vývoji tragických úra-
zů dětí ve vodním prostředí.

Akce má přispět nejen k upev-
nění návyků bezpečného cho-
vání samotných účastníků, ale
i ke zvýšení znalostí z oblasti
účinné první pomoci.

Pořadatelem Bezpečné vody
je Obvodní oddělení Policie
České republiky Bohumín ve
spolupráci s městem Bohumí-
nem, společností Bospor a sub-
jekty Integrovaného záchran-
ného systému.

Richard BERNÝ, 
vedoucí oddělení PČR Bohumín

Akce »Bezpečná voda« pomůže dětem

prevence

V areálu aquacentra Bospor se uskuteční 16. června akce 
s názvem Bezpečná voda. Potápěči Policie České republiky
předvedou ukázky i výstroj, také hasiči provedou praktický
zásah na vodní hladině. 

Tanečníci z Katesu 
bodovali v soutěži Eso

Téměř 500 tanečníků z různých měst
našeho regionu se v polovině května
sjelo do bohumínského domu dětí 
a mládeže. Ten pořádal již 13. ročník
tradiční soutěže Eso. 

Patnáctka souborů představila 46 cho-
reografií v disciplínách street a show dan-
ce v kategoriích děti, junioři a dospělí.
Domácí soubor Kates na soutěži komplet-
ně ovládl soutěž juniorů v show dance,
kde naši tanečníci obsadili všechny meda-
ilové pozice. Dospělí Katesu vybojovali ve
stejné disciplíně první místo. Příčka třetí
pak čekala na juniory tanečního souboru
pořádajícího domu dětí a mládeže v dis-
ciplíně street dance. Organizátoři rozdali
celkem 18 pohárů, které putovaly napří-
klad k souborům do Orlové, Karviné nebo
Rychvaldu. Bohumínský Kates byl s dosa-
ženými výsledky nejúspěšnějším soubo-
rem přehlídky. (luk)

Základní umělecká škola v Bohumíně
připravuje muzikálovou pohádku. Pre-
miéra Krakonošovy zahrady se uskuteč-
ní 12. června v koncertním sále školy.

Před dvanácti lety inscenovala Krako-
nošovu zahradu Miroslava Vildmana také
činohra NDM v Ostravě, nyní se o její na-
studování pokusili žáci literárně-drama-
tického, tanečního a hudebního oboru
ZUŠ v Bohumíně.

Příběh princezny Aničky, která se vydá
do Krakonošovy zahrady hledat svého
ztraceného tatínka, má ne jinak než š
ast-
ný konec. Lidé z království pochopí, že bez
práce nejsou koláče, že bohatství, které
hledali v Krakonošově zahradě, mají ve
svých rukou. Navíc, jak je v závěru hry po-
učí samotný Krakonoš, my lidé máme jed-
nu věc, která překoná všechna úskalí, 
a tou je láska.

V hlavních i vedlejších rolích se vám
představí Markéta Marcalíková, Daniela

Brňáková, Karolína Kijonková, Jana Ni-
emczyková, Michaela Mrózková, Klára
Borysová, Alžběta Dudová, Aneta Gábo-
rová a další.

Úpravy a režie se zhostila Lenka Čermá-
ková, hudbu složil Leon Juřica, taneční
spolupráce se ujala Zlata Herdová, hudeb-
ní spolupráce Rudolf Medňanský a Rená-
ta Pospiechová.

Text a foto: Lenka ČERMÁKOVÁ

Pozvánka na muzikálovou pohádku
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Rádi bychom touto cestou poděkovali za
záchranu života našeho tatínka a manžela 
v neděli 25. května 2008 sousedce Heleně
Kratochvílové a Stanislavu Hernasovi za vy-
soce odbornou a profesionálně provedenou
první pomoc. 

Poděkování patří také Markétce a Dáši
Hernasové a Pavlu Kratochvílovi, bez jejichž

sousedské pomoci, pohotovosti, rychlosti 
a obětavosti bychom o tatínka přišli. Velké
díky patří posádkám obou záchranných vozů
z Bohumína a Karviné, kteří v té době měli
službu, za rychlost, profesionalitu a lidský
přístup. Všem patří náš obdiv, úcta a neko-
nečná vděčnost a tisíceré díky.

Renáta a Martin KŘIVOŇOVI

»Zprovozněním nových dráto-
tažných linek jsme se zařadili mezi
nejšpičkovější evropské výrobce
drátů, které se budou používat při
výrobě lan do převodovek, do
dveřních a okenních mechanismů
a v neposlední řadě také na pruži-
ny. Technologie je nutno stále ino-
vovat a na trh přicházet s novými,
špičkovými výrobky,« říká ředitel
závodu Jan Marinov. Díky této
nové investici se vytvořilo 12
nových pracovních míst. 

Společnost ročně vyrobí 135
tisíc tun všech typů ocelových
drátů. Vloni závod Drátovna
meziročně zvýšil objem výroby
o 12 procent a díky novým drá-
totahům se výroba zvedne o dal-
ších 8000 tun. Export nyní do-
sahuje 88 procent produkce.
Největší odběratelé jsou z Ně-
mecka, Itálie, Polska, ale i z Oce-
ánie, Severní a Jižní Ameriky.

Opracované dráty z Bohumí-
na se dostávají v podobě pruži-

nek, lan, speciálních šroubů 
i sedadlových koster do auto-
mobilů značek Škoda a její ma-
teřské firmy Volkswagen, dále
do vozů Fiat, Toyota nebo
BMW. »Díky novým technologiím
bylo možno vyrobit dráty do výta-
hových lan, která jsou instalována
například ve výtazích jednoho z nej-
vyšších mrakodrapů světa, a to 
v Sears Tower v Chicagu. Usiluje-
me i o to, aby z našich drátů byla
vyrobena výtahová lana pro nej-
vyšší budovu světa tzv. Arabskou
věž - Burj Dubai v Dubaji,« dopl-
ňuje ředitel s tím, že dalších
500 milionů korun bude závod
investovat do roku 2012 na
druhou část své modernizace.

Tomáš ŽELAZKO

Pět nových linek na výrobu drátů
Společnost ŽDB Group uvedla do provozu pět nových drá-

totažných linek na výrobu drátů pro automobilový průmysl.
Zcela nová výrobní zařízení, která patří k nejmodernějším na
světě, přišla na téměř 100 milionů korun. Zároveň byla touto
investicí dokončena první etapa modernizace závodu Drátov-
na, která přišla zhruba na 700 milionů korun.

Počátkem května jsme mohli být svědky
položení květin a věnců na připomenutí osvo-
bození našeho města od německých okupan-
tů a je to jistě správné, neboť naši osvobodite-
lé za naši svobodu draze zaplatili svými životy.

3. června uplynulo 55 let od dělnických de-
monstrací, které se uskutečnily po měnové refor-
mě na mnoha místech v Československu včetně
Bohumína. Dělníci tehdy opustili svá pracoviště
v železárnách a jejich průvod se pak vydal přes
skřečoňský most ulicemi Bohumína na náměstí.

I já si dosud na tuto demon-
straci v Bohumíně vzpomínám,
nebo
 jsme se na ni, jako čerství
maturanti, byli podívat a pamatuji si i zásah při-
volaných vojáků, kteří nakonec s puškami u no-
hou vytlačili demonstranty ze všech ulic i z ná-
městí. Řada lidí byla pak zatčena a perzekuce se
nevyhnuly ani širšímu okruhu obyvatelstva.

V bohumínském televizním informačním ka-
nálu nás naše knihovna vybízí, abychom si půjči-
li městskou kroniku. Když jsem před lety zašel do
bohumínské městské knihovny a vypůjčil si tam
Kroniku 1. Až po delším pátrání jsem zjistil, ja-
kým tabu tehdejší události pro Bohumín byly.
Pouze na straně 11 (části 1) se píše, cituji: … »V tém-
že roce (1953) dne 30. května bylo realisováno roz-

hodnutí ÚV KSČ o provedení měnové reformy a zru-
šení přídělového systému. Toho se pokusila zneužít re-
akce a vyvolala v některých městech nepokoje, které
však byly v krátkém čase likvidovány«…konec citá-
tu. Není tam však nikde zmínka o tom, že se něco
událo i v Bohumíně a to v Kronice města, kde by
měly být podobné události určitě zaznamenány!

O něco sdílnější je publikace vydaná ke 150.
výročí Nového Bohumína (1847-1997), kde se
na straně 98 píše: »Se změnou politických poměrů
po únoru 1948 začaly však sochy T. G. Masaryka 
z měst a obcí mizet. Záminkou ke strhnutí pomníku 

v Novém Bohumíně se stala velká
manifestace obyvatelstva proti mě-
nové reformě v roce 1953, která

proběhla právě pod touto sochou«.
Pamě
 národa pomalu upadá, zejména, když

jsou historická fakta zamlčována nebo úmyslně
zkreslována. Přitom očití svědkové a účastníci té-
to události pomalu vymírají. Demonstrace proti
měnové reformě byly tehdy v Plzni a jiných měs-
tech, kde se k nim dodnes hrdě hlásí a připomí-
nají si je, zatímco u nás se stále ještě bojíme nebo
se dokonce za zmíněnou demonstraci stydíme?

Kdo má zájem podrobněji se seznámit s historií
oněch dnů, může se o ní dočíst v publikaci Zde-
něk Jirásek - Jaroslav Šůla: Velká peněžní loupež
v Československu aneb 50:1. Ivo ŠTĚRBA

píšete nám

Připomínáme si všechna výročí?

Poděkování za záchranu života

Květen s Farou 
dokořán se vydařil

Skončil máj, lásky čas. Ak-
tivity v rámci Fary dokořán
v Bohumíně se v květnu rov-
něž nesly v duchu lásky. 

Na začátku května se usku-
tečnila u PZKO na Masaryko-
vě ulici akce Lavina, jejíž ná-
zev vytvořila dvě počáteční pís-
mena tří slov - láska, víra a na-
děje. Jedná se o hlavní pilíře
nejen křes
anů, na které chce-
me prostřednictvím projektu
Fara dokořán ukázat. Akci v prů-
běhu tří dnů navštívilo téměř
300 mladých lidí. Ti měli mož-
nost se vyřádit na koncertech,
workshopech, při hrách, po-
povídat si v čajovně (vojen-
ském stanu) či využít lanové
aktivity v parčíku Chopina. 

V druhé polovině května
jsme uspořádali přednášky na
téma Sex, AIDS a vztahy orga-
nizace Acet. Ty sklidily velký
úspěch, proběhly v sále bohu-
mínského kina K3 a v aule
gymnázia v několika blocích
pro žáky 8. a 9. tříd základních
škol, pro studenty střední ško-
ly v Bohumíně i gymnazisty.
Přednášku si vyslechlo 600 žá-
ků a studentů. Přednášející
Tomáš Řehák z Hlinska zaujal
svých výkladem nejen studen-
ty, ale i jejich kantory. Poslu-
chači si mohli uvědomit, jak
zákeřný virus HIV je, jak dale-
ko může dovést lidská nezod-
povědnost a jak důležitou roli
zde hraje prevence - nejlépe
absolutní. Už te� je zájem 
o podobnou přednášku v příš-
tím roce.

Chceme, aby mladí lidé v Bo-
humíně vnímali, že tady ne-
jsme pouze kvůli prevenci kri-
minality, ale aby věděli, že jsme
tu hlavně kvůli nim a pro ně.

Miriam PASZOVÁ

víte ,  že . . .

20. června se ve světě slaví

Světový den uprchlíků? U je-

ho příležitosti se konají různé

akce, jejichž cílem je připome-

nout problematiku uprchlictví

a podpořit pozitivní vnímání

uprchlíků v naší společnosti.

(red)



část ze svého rozpočtu na podporu těchto
akcí, podporujeme zejména akce pro děti
a mládež. Finanční prostředky získáváme 

z členských příspěvků 
a z grantů okresní a kraj-
ské organizace ČSSD. 

V loňském roce jsme takto podpořili
květnový Běh ulicemi města, červnový
Dětský den a prosincovou Mikulášskou
nadílku. Přitom vždy spolupracujeme s or-
ganizátory akcí, kteří garantují propagaci,
náplň a odbornou úroveň akcí. V letošním
roce jsme už podpořili Běh ulicemi města,
(viz foto vlevo) dále podpoříme Dětský den
(1. 6.), Bohumínské městské slavnosti (21.
6.) a Mikuláše pro děti (4. 12.). Občané
města jistě uvítají možnost zúčastnit se
akcí s kvalitním programem za symbolické
vstupné.

Josef PLÁŠIL, předseda MO ČSSD

Dnes bych se chtěl věnovat jiné oblasti
činnosti místní ČSSD, podpoře sportov-
ních a kulturních akcí v Bohumíně. Proto-
že nám není lhostejný spo-
lečenský život ve městě, vě-
nujeme každoročně velkou
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krátce

V do-
bě, kdy s Paroubkem již pře-
stávají mluvit některé základní
organizace ČSSD, kdy někteří
senátoři a poslanci otevřeně
podporují návrhy zákonů
vládní koalice, včetně zvolení
Václava Klause prezidentem
republiky, brnká pan starosta
na vlnu Rathovského populis-
mu o poplatcích ve zdravot-
nictví, euroústavě, reformě
veřejných financí… Pan Petr
Vícha záhadně rychle zapomí-
ná, už si patrně (či raději?) ne-
pamatuje veřejnou ostudu 
s Marianem Kuśem, dle infor-
mací ministerstva vnitra ideo-
vým spolupracovníkem StB,
který byl dokonce členem
ÚVV ČSSD a který byl obvi-

něn z falšování lustračního 
osvědčení, ani další ostudu
členem ČSSD, naštěstí již bý-
valým panem
starostou Čes-
kého Těšína
Sznapkou, který byl natočen
skrytou kamerou při předává-
ní úplatku dvěma nebojácným
ženám, které si dovolily kriti-
zovat tehdejší českotěšínskou
radnici jím vedenou. Připomí-
náme, že oba byli členové Kraj-
ského výboru ČSSD v Morav-
skoslezském kraji, jemuž před-
sedal právě pan Petr Vícha.

Aktuálně te� ČSSD před
podzimními krajskými a se-
nátními volbami usilovně 
vymýšlí, jak se zbavit trpké 
pachutě z úžasného raketové-

ho zbohatnutí kdysi možná
skromného a nadějného Stan-
dy Grosse, který po svém vy-
nuceném odchodu z vysoké
politiky nyní jako řadový ad-
vokátní koncipient kupuje za
11, 6 milionu korun byt na Flo-
ridě a za 10 milionu korun
dům s pozemky v Praze-Sli-
venci. Inu, vskutku ryzí vzor
politika ČSSD. Všichni napja-

tě očekáváme,
jaké řešení ve
stylu »vlk se

nažral, koza zůstala celá«
ČSSD vymyslí. 

Z poslední doby můžeme
zmínit například člena ČSSD
a bývalého agenta vojenské
kontrarozvědky ze 70. let po-
slance Evžena Snítilého, který
se tak »proslavil« při volbě
prezidenta…, v neposlední řa-
dě pana Jiřího Paroubka, před-
sedu ČSSD, který lhal milió-
nům diváků v přímém přeno-
su TV při volbě prezidenta 
o údajné tajné schůzce minist-
ra Langera (ODS) s právě již

zmiňovaným panem Snítilým
(ČSSD). Pan poslanec Snítilý
následně vše označil za úplný
nesmysl a ministru Langerovi 
i veřejnosti se za pana Paroub-
ka omluvil. Mohlo by se takto
pokračovat donekonečna, ale
není chu
 se dál touto špínou
zabývat.

Když nyní Ústavní soud roz-
hodl o tom, že není důvod zru-
šit reformu zdravotnictví, kte-
rou se stávající koaliční vládě
podařilo uvést do života s cí-
lem snížit plýtvání z prostřed-
ků všeobecného zdravotního
pojištění a umožnit kvalitnější
zdravotní péči pro ty, kteří to
skutečně potřebují, hned se 
z tábora ČSSD nechali slyšet,
že Ústavní soud je zpolitizova-
ný, že straní pravicové vládě. 

Můžeme jen dodat pane sta-
rosto, zame
te si, a to důklad-
ně, před svým vlastním pra-
hem.

Vladimír ŠMÍD,
místopředseda MO ODS

pol i t ika

V posledních číslech Oka jsme si mohli
přečíst úpornou snahu pana starosty Petra
Víchy zviditelnit sebe sama. Křečovitá sna-
ha pana starosty a senátora v jedné osobě
vyznívá však spíše směšně a trapně, vypadá
to spíše na roli brouka Pytlíka, všude jsem
byl, všechno vím…

Bohumínská ČSSD 
podporuje městské akce

pol i t ika

Politika a politici nejsou v současné době příliš v oblibě veřejnosti. A při sledová-
ní činů naší vlády se tomu ani nemůžeme divit. Politika by měla být, jak už jsem jed-
nou na tomto místě psal, především služba občanům. V Bohumíně se o to ČSSD
snaží a výsledky této snahy občané pravidelně hodnotí v komunálních volbách.

Maminky měly svátek 
V měsíci květnu děti z mateřské školy

na Nerudově ulici zatančily, zarecitovaly 
a zazpívaly maminkám k jejich svátku a sa-
my vyrobily dárečky. Maminky odcházely
velice dojaté a š
astné. Děti svůj program
předvedly také ve »Slůňátku« pro mamin-
ky malých dětí. Za odměnu dostaly slad-
kosti a paní učitelky hezkou kytičku.
Všichni se těšíme na další akce. (mau)

ČSSD - káže vodu, pije víno 

Přijmi náruč krásných květů,
blahopřání na tisíc, vždy� 

co je štěstí v lidském věku,
to je zdraví a víc nic.

Dne 12. června 

se dožívá naše 

maminka, tchýně, 

babička a prababička

paní Gertruda SAMELOVÁ 
krásných 80ti let. 

K tomuto významnému jubileu hodně

zdraví a životní pohody do dalších let

přeje za celou rodinu dcera Anička. 

Blahopřání - jubilea

Foto: František Krejzek
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Odešlas najednou 
bez slůvka rozloučení.

Tak náhle, že je to 
těžko k uvěření.

14. června uplyne 

1 rok od chvíle, 

kdy nás náhle 

opustila

paní Antonie WOLKOVÁ. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 

manžel Bruno, syn Tomáš 

a dcera Antonie s rodinami 

Člověk nezemřel, 
žije ve vzpomínkách

svých milých.

�
Dne 8. června 

vzpomeneme 15.

smutné výročí úmrtí 

pana Vladislava MIKULSKÉHO. 
Dne 7. června by se dožil 78 let. 

Děkujeme všem, kdo mu věnují vzpomínku.

Manželka Helena, dcera Helena 

a syn Roman s rodinami.

Za lásku, 
kterou jsi nám dala 

a dobře nás vychovala,
nikdy nezapomeneme. 

Dne 9. června 

vzpomeneme 

na 1. výročí úmrtí 

naší druhé, 

ale dobré matky 

paní Anny WARMUSOVÉ. 

Markéta, Leoš a Oskar

s rodinami.

Dotlouklo srdíčko, 
ztichl Tvůj hlas,

ale vzpomínky na Tebe
dál žijí v nás.

Dne 15. června 

vzpomeneme 

18. výročí úmrtí 

našeho tatínka 

a dědečka 

pana Vladislava ZWINGERA.

S úctou a láskou vzpomíná 

manželka Olga a dcery Alice a Jiřina 

s rodinami. 

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

Dne 12. června 

vzpomeneme 

sté výročí narození 

mé drahé maminky

paní Marie ŽIVNÉ. 

Na její obětavost a lásku 

nikdy nezapomene 

dcera Olga s rodinou.

Čas umí vše zahojit, 
ale jsou ztráty, které 
nepřebolí nikdy…

Dne 16. června 

vzpomeneme smutné

již 15. výročí od úmrtí

naší dcery, maminky 

a babičky 

paní Jany OPICOVÉ. 

Vzpomínají maminka Irena, 

dcery Pavlína a Ivana s rodinou.

Čas plyne, 
vzpomínka zůstává

Dne 18. června 

vzpomeneme 

35. výročí, kdy nás 

navždy opustila 

naše maminka 

paní Helena HORVÁTOVÁ. 

S úctou vzpomínají dcera Věra a Soňa,

synové Ondřej a Jaromír 

a celá rodina. 

Jak krásné by bylo 
Ti přát, jak těžké je 

u hrobu stát 
a vzpomínat.

�
Dne 5. června 

by se dožil 60 let 

pan Kamil VOJNAR. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 

maminka, děti s rodinami, 

sestra s manželem. 

Kdo vás znal, 
ten si vzpomene. 

Kdo vás měla rád, 
nikdy nezapomene.

Dne 7. června 

vzpomeneme 

17. výročí, 

kdy nás opustila 

naše milovaná maminka, 

babička, sestra, teta a kamarádka 

paní Jiřinka HOLINKOVÁ, 

rozená Havlíková. 

Letos by oslavila 65 nedožitých let.

Dne 16. května 

uplynulo 20 let 

od úmrtí 

pana Miroslava
HOLINKY. 

7. července si připo-

meneme nedožité 70.

narozeniny, kdy nás navždy opustil náš

tatínek, dědeček, strejda, švagr a kamarád.

�
S láskou a úctou na oba vzpomíná 

celá rodina.

Vzpomínky - úmrtí
Kdo tě znal, 

ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád, 
nezapomene.

Dne 27. května 

jsme vzpomněli 

10. výročí úmrtí 

naší maminky, 

tchýně a babičky 

paní Elfrídy KARÁSKOVÉ. 

S úctou a láskou vzpomíná 

syn Lumír s rodinou. 

Ludmila Brezánska, * 1956, Bohumín
Jan Červenka, *1928, Bohumín-Skřečoň
Zdeňka Durčáková, *1934, Bohumín-
Skřečoň
Hilda Kulišová, *1925, Bohumín-Záblatí
�udmila Krawiecová, * 1932, Bohumín-
Pudlov
Amalie Królová, *1926, Bohumín-Šunychl
Anna Pecháčková, *1946, Bohumín-Vrbice
Milena Petrušková, *1966, Bohumín
Emilie Potyszová, * 1920, Starý Bohumín

Naposledy 
jsme se rozloučili
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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.

● Nabídka půjčky bez po-
platků předem. Půjčíme 10 000
Kč, vrátíte 11 628 Kč, půjčíme
20 000 Kč, vrátíte 23 256 Kč,
30 000 Kč - 34 884 Kč, 50 000
Kč - 58 140 Kč. Pokud máte
zájem, volejte 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.

● 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.

● 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.

● SOS - nebankovní půjč-
ka! Hned do 100 000 Kč, mat-
ky na MD, zaměstnanci, dů-
chodci, bez ručitele a poplat-
ků. 100 000 Kč, splátka 545
Kč. Diskrétně. Kdo chce, a

volá 739 428 152.

● Nebankovní půjčka do 
2 dnů, rychle vyřídím! Pro

inzerce
všechny! Poplatky se nevybí-
rají, nejschvalovanější, nikam
nemusíte jezdit, přijedu k vám.
Volejte 604 587 354.

● Prodám byt v os. vl. 2+1 
s krytou terasou v Boh. na
nám. T. G. M., po celk. ná-
kladné rek., 66 m2, cihlák, vše
nové. Tel. 736 228 883.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 0+1 s lodžií v centru Boh.
✆ 736 228 883.

● Koupím v Boh a okolí ja-
kýkoliv byt, rod. dům nebo
pozemek, platba v hotovosti,
pouze od přímého majitele!
Nejsem RK! ✆ 777 299 698.

● Šití a opravy pánské i
dámské. Bohumín-Skřečoň.
✆ 728 597 581

● Zdarma věnuji větší za-
chovalý gauč s úlož. prosto-
rem. ✆ 739 027 046.

● Hledám garáž k pronaj-
mutí nebo i ke koupi. Střed měs-
ta za rozumnou cenu. Nabíd-
něte - SMS na 603 802 030.

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!

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

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

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

HLEDÁ SE UČITEL 
HUDEBNÍ VÝCHOVY
Vedení ZŠ a MŠ na třídě Dr.

E. Beneše v Bohumíně 

přijme od září 2008 

kvalifikovaného vyučujícího
pro výuku hudební výchovy

s jakoukoliv další aprobací 
(JČ, JN, VV, …). 

Další informace 
na tel. č. 596 016 665 

nebo 596 013 104. 

Komerční inzerce plošná
1/1 strana 6 000 Kč
3/4 strany 4 500 Kč
1/2 strany 3 000 Kč
1/4 strany 1 500 Kč

Slevy při opakování.
Cena za 1 cm2 15 Kč

Ceny inzerce
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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 

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

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín

Pracoviště občanů se ZPS 

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

Vážení zákazníci, ve dnech
5. až 24. června bude prodejna

uzavřena. DOVOLENÁ

Mobil: 605 506 432

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.

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

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 .

Břetislav Langa
Čs. armády 360 
(bývalá Rybena)
Fax: 596 011 989 
Tel.: 608 885 345 

E-mai l :  Bret is lav langa@seznam.cz

PRODEJ A PŘEPRAVA
BETONOVÝCH SMĚSÍ



KAM V BOHUMÍNĚ?
Kulturní, sportovní a společenské dění ve městě od 5. do 19. června Programy také na www.mesto-bohumin.cz

KAM V BOHUMÍNĚ?
třída« a soutěže pro mladší děti »Poskládej si po-
hádku«. Současně budou ohodnoceny nejlepší prá-
ce z výtvarné soutěže »O nejstrašidelnější plakát«.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA
Občanské sdružení Maryška, 

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

■ 8.6. Výstava GRAFFITI JAKO UMĚNÍ. Výstava
obrazů vytvořených pomocí barev ve spreji. 
Pojem graffiti ve spojitosti nejen s vandalstvím,
ale především jako uznávaná výtvarná technika.
Salón Maryška, úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin.
Vernisáž v Salónu v neděli 8. června v 18 hodin. 
■ 9.6. v 16 hodin JENÍČEK A MAŘENKA STÁLE
AKTUÁLNÍ. Galimortovo divadélko marionet, kte-
ré působí při Domě dětí a mládeže Bohumín. Hra
na motivy příběhu bratří Grimů.
■ 10.6. v 17 hodin JENÍČEK A MAŘENKA STÁ-
LE AKTUÁLNÍ. Repríza.
■ 17.6. od 17 hodin PSYCHOLOGIE PÍSMA.
Poslední, 10. lekce cyklu, ve kterém odhalujeme
tajemství písma, 120 Kč. � Dagmar Kravčíková,
☎ 731 417 155.

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.

■ 10.6. v 17 hodin CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
S POMŮCKAMI. Cyklus Jak jsme  přišli na svět,
vývoj smyslů, prenatální komunikace. Aktivitu
proplácí zdravotní pojiš�ovny. CMR Bobeš.
■ 11.6. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Pouze na telefonickou objednávku, CMR Bobeš. 
■ 11.6. v 10 hodin NEŽ ODJEDEME NA
DOVOLENOU. Beseda s rady a tipy, na co neza-
pomenout a co vzít s sebou. CMR Bobeš. 
■ 12.6. v 10 hodin PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ.
Beseda. RC Slůně.   
■ 13.6. v 16 hodin PRIMA TÁTA 2008. Třetí roč-
ník zábavného odpoledne pro všechny odvážné
tatínky a jejich rodinky. Akce ke Dni otců.
■ 16.6. v 10 hodin ALOE - LÉČIVÁ BYLINKA.
Beseda o léčivých účincích aloe. RC Slůně.
■ 17.6. v 9.45 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA RODIČŮ
S DĚTMI. RC Slůně.
■ 18.6. v 9.45 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
RC Slůně.
■ 19.6. v 9 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ VE SLŮNĚTI.
RC Slůně.

K3 BOHUMÍN 
Studentská 781,

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

■ 1.6. - 30.6. UČITELÉ I JINAK. Svou tvorbu
představí učitelé z Bohumína, foyer kina. Otevřeno
v době v provozu kina nebo po individuální domluvě.
■ 12.6. v 16 hodin DECHOVKOVÉ ČTVRTKY.
Dechový orchestr ŽDB Group, a.s. pod vedením
Vladislava Oravčáka, nám. T. G. Masaryka.
■ 13.6. v 18 hodin JE 13. PÁTEK ŠŤASTNÝ 
NEBO NAOPAK? Beseda se Soňou Gomolovou
tentokrát o numerologii a moci čísel, Jeskyňka
Bohumín, vstupné 200 Kč. V ceně je také malé
občerstvení a pobyt v solné jeskyni, rezervace na
☎ 608 608 955.
■ 14.6. v 19 hodin ANTIGONA. Divadlo, antický
příběh o lásce, zpupnosti a neodvolatelnosti ukva-
pených rozhodnutí 50 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

Studentská 781

■ 7. - 8.6. v 19 hodin CLONA. Horor USA, přístup-
ný od 15 let, 60 Kč.
■ 8.6. v 10 hodin DÁŠENKA. České kreslené 
a loutkové pohádky pro děti - Krtek a ježek, Dá-
šenka 2 - Jak uviděla svět, Dášenka 3 - Jak rostla,
Dášenka 4 - Co měla na práci, Medicína, Nehou-
pat, Bububu, 45 Kč.
■ 15.6. v 10 hodin LOVCI DRAKŮ. Pro děti, Fran-
cie / Německo / Lucembursko, animovaný, český
dabing, 60 Kč.
■ 15.6. v 19 hodin KARAMAZOVI. Drama ČR/
Polsko, přístupný, 80 Kč.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 

■ 6.6. ve 21.15 hodin BOBULE. Česká komedie, 
přístupný, 70 Kč.
■ 13.6. ve 21.15 hodin 27 ŠATŮ. Romantická 
komedie USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 14.6. ve 21.15 hodin KARAMAZOVI. Drama
ČR/Polsko, přístupný, 80 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 
Dany Reliové z cest po Austrálii. 
■ 18.6. v 10 hodin ČTE CELÁ TŘÍDA. Vyhodnoce-
ní celoroční soutěže třídních kolektivů »Čte celá

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.

OSTATNÍ KULTURA

■ 12. 6. v 16 hodin KRAKONOŠOVA ZAHRADA.
Muzikál v koncertním sále ZUŠ.

■ 16. 6. v 16  hodin TŘETÍ ABSOLVENTSKÝ
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ. Koncertní sál ZUŠ.

SPORT

■ 7.6. v 8 hodin Z ODER DO FULNEKU. Pěší turis-
tika, délka 16 km, lehká obtížnost. Sraz před nád-
ražím ČD v Bohumíně v 8 hodin. Odjezd vlaku 8.18
hodin. Info 596 126 817.

■ 7.6. v 10 hodin DVOJBOJ - VEŘEJNÝ CYK-
LISTICKÝ ZÁVOD. Závod je pořádán v rámci ka-
tegorie »Sport pro všechny« - SPAC 2008. Přihláš-
ky 8.15 - 9.30 v restaurace U Keconě, Bohumín-
Skřečoň. � 603 203 040.

■ 7.6. v 14 hodin LÉTÁNÍ BEZ HRANIC. Přátelské
modelářské odpoledne. Letové ukázky rádiem ří-
zených modelů za účasti přátel z Polska, letiště
Model klubu »Na grobli«, Bohumín, Nová Ves.

■ 8.6. v 17 hodin FK Bohumín A - SK Bystřice nad
Olší. FOTBAL - krajský přebor - muži "A", hřiště
FK Bohumín.

■ 13.6. v 10.30 hodin PLYWADLO, MŮŽETE JET
TAKÉ. Mezinárodní vodácká akce. Start lodí - pra-
vý břeh Odry za starým hraničním mostem ve
Starém Bohumíně. Přihlášky posílejte na e-mail
macura.lumir@mubo.cz, � 596 092 127.

■ 14.6. v 17 hodin TJ Slovan Záblatí - TJ Oldřicho-
vice. FOTBAL - 1.B tř., sk.C - muži, hřiště TJ Slo-
van Záblatí.

■ 14.6. v 17 hodin Viktorie Bohumín - Horní Žukov.
FOTBAL - mistrovská utkání, okresní přebor,
Viktorie Starý Bohumín.

■ 15.6. v 17 hodin FK Bohumín B - FK Těrlicko.
FOTBAL - okresní přebor - muži "B", hřiště FK
Bohumín B - Vrbice.

■ 21.6. v 9 hodin O pohár starosty SDH Záblatí.
HASIČSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI, hřiště TJ Slovan
Záblatí.

■ 22.6. v 17 hodin FK Bohumín A - Lokomotiva
Petrovice. FOTBAL - krajský přebor - muži "A",
FK Bohumín.

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. 



Dechovka na náměstí
Dechovkové čtvrtky ovládly na tři týdny

Bohumín. V sérii promenádních, ale také
poslechových koncertů se představily De-
chový orchestr ŽDB Group pod vedením
Vladislava Oravčáka a Dechová hudba
Českých drah pod vedením Ladislava
Drahozala. A právě Dechovou hudbu Čes-
kých drah mohou slyšet příznivci tohoto
žánru ve čtvrtek 5. června na náměstí 
T. G. Masaryka od 16 hodin. Tento kon-
cert uzavře celý letošní seriál Dechovko-
vých čtvrtků. (kab)
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Kontrolní zátah na »takypracovníky«
Pracovní morálku necelé stovky veřejně prospěšných pracovní-

ků se rozhodlo prověřit přímo v terénu vedení radnice. V čele se
starostou Petrem Víchou kontrolovali výkon jejich práce v ulicích
Bohumína. Neohlášený zátah odhalil nedokonalý systém kontroly
pracovníků, které město zaměstnává prostřednictvím BM servi-
su. Společně s touto organizací bude proto radnice hledat řešení
vzniklé situace. 

Necelé stovce pracovníků hradí mzdu úřad práce. Město má na
jejich práci vyčleněno ze svého rozpočtu 2,6 milionu korun. Z té-
to částky se hradí mzda mistrů, pracovní oblečení a nářadí veřejně
prospěšných pracovníků a odvoz a likvidace sesbíraného odpadu
a zeleně. Každý případ podezřelého chování veřejně prospěšných
pracovníků v BM servisu prověřují. Přivítají proto, když jim 
v kontrole pomohou i občané Bohumína.V případě jakékoliv
špatné pracovní morálky těchto pracovníků nebo při podezřelém
chování mohou lidé volat na telefonní číslo 731 130 610. (balu)

Řidiče kontrolovali s policisty žáci
Jezdíme s úsměvem. Tak se jmenuje celostátní projekt Policie

České republiky a České pojiš
ovny, se kterým se mohli letos set-
kat také řidiči v Bohumíně. Jejich jízdu v rámci projektu kontrolo-
vali v květnu policisté společně s žáky základní školy ve Skřečoni.
»Řidičům jedoucím podle předpisů jsme rozdávali obrázky s usmívajícím
se autíčkem. Na ty, kteří se proti předpisům prohřešili, čekalo autíčko
zamračené,« uvedla za školáky žákyně 4. třídy Lucie Benelová. Ve
Skřečoni policisté společně s dětmi zkontrolovali pětadvacítku
automobilů. »Až na jednu výjimku jeli všichni řidiči podle předpisů.
Cílem akce je připomenout lidem za volantem, že na cestách nejsou sa-
mi, protože součástí provozu jsou také chodci, tedy i děti,« informoval
po skončení akce karvinský policejní mluvčí Stanislav Sobol. (luk)

Dětský den se strašidélky se vydařil
Dva tisíce dětí i jejich rodičů si na Den dětí nenechaly ujít Rej bo-

humínských strašidélek aneb Dětský den s pojiš
ovnou Generali,
který v letním kině i Hobbyparku uspořádala K3 Bohumín. Děti
prošly pohádkovou stezkou, na níž plnily soutěže a úkoly, vyzkou-
šely atrakce pou
ového městečka a zažily i strašidlácké soutěžení.
Nechyběly ani ukázky práce záchranářů. Policie předváděla radar,
kterým měří rychlost, hasiči předvedli zase svou techniku. V oble-
žení byl i novodobý simulátor nárazu Bum-bác, který uměl simu-
lovat kromě nárazu i otočení automobilu o 360 stupňů. (balu)


