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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
21. května, 

uzávěrka 13.5.

Městské 
slavnosti

Srdečně zveme na
městské slavnosti, kte-
ré se uskuteční 16. květ-
na od 14 hodin v Hob-
by parku. Jsou součás-
tí projektu přeshranič-
ní spolupráce Červen
- měsíc přátelství na
soutoku Odry s Olší. 

V programu se před-
staví samurajové s bojo-
vou exhibicí, kapela Ka-
melot, Grog a Nonhoax,
mažoretky z Impulsu.
Pro děti jsou připrave-
ny pohádky s písničkou,
kolotoče, pro všechny
velký jarmark s 50 stán-
kaři. Partnery akce je
město Bohumín, Radio
Hey a Rybářství Rych-
vald s. r. o. Podrobný
program slavností na-
jdete na straně 5. (red)

Zručný student vyhrál krajskou soutěž
Šestnáct nejlepších autome-

chaniků z dvanácti morav-
skoslezských středních škol
předvádělo své znalosti a ši-
kovnost v krajském kole sou-
těže Automechanik junior
2009. Střední škola Bohumín
organizovala v šesti ročnících
tuto soutěž již podruhé.

Prestižní akce se 23. dubna 
v dílnách bohumínské střední
školy účastnili studenti třetích
ročníků oboru automechanik.
Ve třech částech měli prokázat
své znalosti a dovednosti. Na-
příklad v limitu 10 minut měli
rozpoznat nástroje, části motoru
nebo palivové soustavy, provést
montáž elektrických komponen-
tů, popsat různá zařízení a jejich
funkce. (Dokončení na str. 9)

Oblastní soutěž studentů oboru automechanik vyhrál Jan Baláž ze Střední
školy Bohumín. Foto: Josef Wagner

V Praze se zamilovaní vydávají na prvního 
máje na petřínskou rozhlednu, v Bohumíně k fon-
táně Soutok Odry s Olší. Jeden z jejích čtyř chrli-
čů - žába - je totiž symbolem lásky a kdo se u ní
políbí, prý má šanci, že mu láska vydrží navždy.

Na prvního máje je kouzelná moc žáby údajně
nejsilnější, a tak se u ní v prvomájový večer líbaly
desítky lidí všech generací. K prvomájovému polí-

bení na náměstí T. G. Masaryka přijela zaláskova-
ným zazpívat slovenské písně kapela Team Revi-
val a bohumínská formace Nonhoax. Tečku za 
večerem plným lásky nakonec udělala ohňová
show skupiny Dragon Fire. 

Prvomájový večer byl první společnou akcí Bo-
humína a Krzyżanowic v rámci česko-polského
projektu Červen - měsíc přátelství na soutoku 
Odry s Olší. (balu)

U fontány se líbaly snad všechny generace. Zahrála jim k tomu kapela Team Revival. Foto: Lucie Balcarová
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Rozvíjí se přeshraniční spolupráce 
Polibkem u soutoku Odry

s Olší, fontány na náměstí 
T. G. Masaryka, začaly 1. květ-
na akce v rámci projektu
přeshraniční spolupráce
Červen - měsíc přátelství na
soutoku Odry s Olší. 

Bohumín společně s polský-
mi Krzyżanowicemi a občan-
ským sdružením Posejdon z Věř-
ňovic připravili pro občany
našeho pohraničí řadu kultur-
ních a sportovních akcí, je-
jichž cílem je další rozvoj vzá-
jemného poznávání obyvatel
na obou březích Odry a Olše.
Projekt je spolufinancován Ev-
ropskou unií z Operačního pro-
gramu Přeshraniční spoluprá-
ce ČR - Polsko 2007 - 2013.

Formou česko-polského pla-
kátu jsou dospělí i děti zváni
na akce pořádané jednou či
druhou stranou a také na akce
pořádané společně. V květnu
například ke společným akcím
patří Jarmark na hranici, který
se uskuteční 10. května na mos-
tě mezi Starým Bohumínem 
a Chałupkami nebo výcvik 
začínajících vodáků ve Věřňo-
vicích, kde se začínající vodáci
mohou prakticky i teoreticky
naučit základům ovládání ká-
noe či kajaku. Výcvik je jedno-
denní a probíhá v sobotu 30.5.
nebo v neděli 31.5. u mostu na

Olši ve Věřňovicích. V červnu
pak budou akce pokračovat
zejména mezinárodní vodác-
kou akcí Płyvadlo 2009, kdy 
v pátek 5.6. vodáci vyplují po
Ostravici od lávky Evropské 
unie pod Slezskoostravským
hradem a poplují po Odře do
Starého Bohumína. Tam po-

křtí vodáckého průvodce s ki-
lometráží a společně budou
pokračovat přes meandry až 
k mostu v Zabełkově, kde pol-
ští přátelé připraví pro vodáky
občerstvení. Bohumínská flo-
tila zde plavbu ukončí, ale zá-
jemci mohou pokračovat po
Odře dále až do Racibórze.

Vodácké akce na Odře tím ale
neskončí. O červnových ví-
kendech bude zřízena půjčov-
na lodí, kde si zájemci mohou
půjčit lo�, prohlédnout si me-
andry z řeky a odevzdat lo� 
u mostu v Zabełkowě. Více
čtěte v příštím čísle OKA.

Lumír MACURA

Propagační magnetky, které budete moci získat během červnových vodáckých akcí.

Objekty pro bydlení, ale i pro podni-
kání nabízí město k prodeji v Pudlově,
Vrbici a ve Skřečoni.

● Objekt bývalé hasičské zbrojnice na
pozemku parcelní číslo 2259 a pozemek
parcelní číslo 2259 (zastavěná plocha a ná-
dvoří o celkové výměře 156 m2), vše v ka-
tastrálním území Skřečoň. Nemovitost se
nachází na ulici Opletalově ve Skřečoni
(Nová Ves). Licitace se uskuteční 18. květ-
na v 15 hodin. Minimálně nabízená cena je
350 tisíc korun, ostatní náklady spojené 
s prodejem jsou přibližně 36 tisíc korun.
Licitační jistota činí 35 tisíc korun. 

● Objekt bývalé hasičské zbrojnice na
pozemku parcelní číslo 94 a pozemek par-
celní číslo 94 (zastavěná plocha a nádvoří o
celkové výměře 597 m2), vše v katastrálním
území Pudlov. Nemovitost se nachází na u-
lici Ostravská čp. 277 v Pudlově. Licitace
se uskuteční 18. května v 16 hodin. Mini-
málně nabízená cena je 1,8 milionu korun,

ostatní náklady spojené s prodejem (zna-
lečné, sepsání kupní smlouvy, daň z převo-
du nemovitostí s ohledem na vylicitovanou
částku), jsou přibližně 102 tisíce korun. 
Licitační jistota činí 180 tisíc korun.

● Objekt bytového domu na pozemku
parcelní číslo 483 a pozemek parcelní číslo
483 (zastavěná plocha a nádvoří o celkové

výměře 647 m2), vše v katastrálním území
Vrbice. Nemovitost se nachází na ulici Šik-
má čp. 90 ve Vrbici. Licitace se uskuteční
20. května v 15 hodin. Minimálně nabízená
cena je 1,33 milionu korun, ostatní náklady
spojené s prodejem jsou přibližně 80 tisíc
korun. Licitační jistota činí 133 tisíc korun.

Prohlídka objektů je individuální, podle
telefonické dohody na čísle 596 092 215.
Další informace získáte na radnici e-mail:
raut.kajetan@mubo.cz, majetkový odbor,

Nemovitosti města v Pudlově, Vrbici a Skřečoni k prodeji

l ic i tace

č. dveří B101. Licitace se konají ve, vedlejší
budově radnice č.p. 225, majetkový odbor,
č. dveří B107.

Licitační jistoty je nutno uhradit na č. úč-
tu 6015-1721638359/0800, VS 1002, u Čes-
ké spořitelny, a. s., pobočka Bohumín, před
konáním licitace. 

Při licitaci nutno předložit potvrzení 
o zaplacení licitační jistoty, fyzická osoba
předkládá občanský průkaz, v případě
manželů od obou manželů. U právnické 
osoby je požadován výpis z obchodního rej-
stříku (jeho úředně ověřená fotokopie).
Připravte si obálku s nabídkovou cenou
včetně způsobu úhrady, nabídku navýšení
kupní ceny, jako garance městu k provede-
ní oprav nebo investic, která se za podmí-
nek uvedených v zásadách může promi-
nout. Podnikatelský záměr musí popsat, ja-
kým způsobem bude nemovitost využívá-
na. V případě pověření jiné osoby výko-
nem licitace musí mít pověřená osoba 
úředně ověřenou plnou moc. (kaj)
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I Byt na ulici Bezručově
1143, 1+3, číslo bytu 48,

kategorie I, 9. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 68,43
m2, pro výpočet nájemného
66,86 m2. Prohlídka bytu 12.5.
od 10 do 10.30 hodin. Licitace
se koná 13.5. v 16 hodin.

I Byt na ulici Nádražní 442,
1+1, číslo bytu 2, kategorie

II, 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 40,10 m2, pro výpo-
čet nájemného 38,85 m2. Pro-
hlídka bytu 19.5. od 9 do 9.30
hodin. Licitace se koná 20.5. 
v 16 hodin.

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře ve velké zasedací místnosti, číslo dveří 230 
nebo 243. Vyvolávací cena je 31 korun za metr čtvereční. 
Podrobné informace naleznete na www.mesto-bohumin, sek-
ce Radnice – Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravují se další licitace městských bytů 
I Byt na ulici Čs. armády

1052, 1+1, číslo bytu 22,
kategorie I, 5. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 38,61 m2,
pro výpočet nájemného 37,27
m2. Prohlídka bytu 19.5. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 20.5. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+3, číslo bytu 43,

kategorie I, 9. nadzemní po-
dlaží. Celková plocha 60,67
m2, pro výpočet nájemného

Pozemky pro výstavbu nových domů 

Pozemky k zástavbě na Kostelní ulici (1) a na ulici Čs. armády (2). Foto: František Krejzek

59,33 m2. Prohlídka bytu 19.5.
od 8.35 do 9.05 hodin. Licita-
ce se koná 20.5. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, číslo bytu 25,

kategorie I, 5. nadzemní pod-
laží. Celková plocha 29,68 m2,
pro výpočet nájemného 28,11
m2. Prohlídka bytu 21.5. od 8
do 8.30 hodin. Licitace se ko-
ná 25.5. v 16 hodin.

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

Pozemek na Kostelní ulici parcelní číslo
393/27 - ostatní plocha, zeleň o výměře 
1 147 m2. Nachází se na Kostelní ulici, v cen-
trální zóně města. Je určen pro dostavbu
polyfunkčního domu. Pro dané území je
zpracován regulační plán centra Nového
Bohumína, který upřesňuje podrobné mož-
nosti dostavby. Minimální vyvolávací cena
je 2 050 tisíc korun (cena dle znaleckého
posudku). Náklady spojené s prodejem do-
sáhnou asi 100 tisíc korun. Licitace pozem-
ku se uskuteční 13. května v 15 hodin. Při
licitaci nutno předložit potvrzení o zaplace-
ní licitační jistoty ve výši 205 tisíc korun.

Pozemky na ulici Čs. armády parcelní
číslo 964 - ostatní plocha, zeleň o výměře 43
m2 a pozemek parcelní číslo 965 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 511 m2. Pozemky
se nachází na ulici Čs. armády, v zóně hro-
madného bydlení. Jsou určeny pro dostavbu
bytového nebo polyfunkčního domu. Mini-
mální vyvolávací cena je 970 tisíc korun (ce-

na dle znaleckého posudku), náklady spoje-
né s prodejem dosáhnou asi 60 tisíc korun.
Licitace se uskuteční 13. května v 16 hodin.
Při licitaci nutno předložit potvrzení o zapla-
cení licitační jistoty ve výši 97 tisíc korun.

Pozemky na tř. Dr. E. Beneše parcelní
číslo 452/3 - ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 1 266 m2 oddělený geometrickým
plánem z pozemku parcelní číslo 452. Na-
chází se na tř. Dr. E. Beneše, v centrální zó-
ně města. Pozemek je určen pro dostavbu
polyfunkčního domu. Pro dané území je
zpracován regulační plán centra Nového
Bohumína, který upřesňuje podrobné mož-
nosti dostavby. Minimální vyvolávací cena
je 2 680 tisíc korun (cena dle znaleckého
posudku), náklady spojené s prodejem do-
sáhnou asi 130 tisíc korun. Licitace pozemku
se uskuteční dne 11. května v 15 hodin. Při li-
citaci nutno předložit potvrzení o zaplacení
licitační jistoty ve výši 268 tisíc korun. Li-
citační jistotu je nutno uhradit na č. účtu

6015-1721638359/0800, var. symbol 1003 
u ČS, a. s. Karviná, pobočka Bohumín. 

Licitace se konají na majetkovém odboru
MěÚ Bohumín, číslo dveří 101, budova B 
v přízemí. Kromě již zmíněných potvrzení
je nutno předložit jednoduchou zástavbo-
vou studii v souladu s platným územním
plánem města, čestné prohlášení o bezdluž-
nosti vůči městu Bohumín, akceptování zá-
kazu umístění výherních a loterijních auto-
matů, videoterminálů, heren a kasín v nově
vybudovaném objektu. Kupující fyzická 
osoba se prokáže občanským průkazem,
právnická osoba úředně ověřenou fotokopií
výpisu z obchodního rejstříku. Dále je před
licitací nutno připravit obálku s nabídkou
výše kupní ceny, výše nájemného po dobu
stavby, dobu nájmu a termín zahájení a do-
končení stavby. Zúčastní-li se licitace pově-
řená osoba, musí mít ověřenou plnou moc.

Veškeré informace o prodeji pozemků 
a průběhu licitačního řízení podá vedoucí
oddělení pozemků Jana Holeszová, majet-
kový odbor MěÚ Bohumín, č. dv. 101, bu-
dova B v přízemí, e-mail holeszova.jana@
mubo.cz nebo můžete také volat na číslo 
596 092 228. (hol)

Město Bohumín vyhlašuje licitaci na prodej pozemků v katastrálním území Nový
Bohumín. Proluky ve frontách domů na ulicích Čs. armády, Kostelní a třídě Dr. 
E. Beneše čekají na zástavbu. Podmínkou je, aby to byly bytové nebo polyfunkční
domy s prostory pro podnikání v přízemí.



Program »Zelená úsporám« (dále jen Program), který byl ofici-
álně představen 7. dubna, umožní realizovat řadu opatření ke
snížení spotřeby energie vlastníkům jak bytových, tak i rodin-
ných domů.
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Program poskytuje
tři základní oblasti
podpory: A-Úspora e-
nergie na vytápění; B-
Podpora novostaveb 

v pasivním energetickém standardu; C-
Využití obnovitelných zdrojů energie pro
vytápění a přípravu teplé vody; (D-Bonus
za vybranou kombinaci opatření). V minu-
lém čísle jsme se zabývali oblastí podpory
»A«, v tomto čísle si představíme oblast
podpory »B« a »C«.

Program podporuje výstavbu nových ro-
dinných a bytových domů nepanelové
technologie v pasivním energetickém stan-
dardu. Jedná se o dosažení určité měrné
roční spotřeby tepla na vytápění. U rodin-
ných domů nejvýše 20 kWh/m2 a u byto-
vých domů nejvýše 15 kWh/m2 podlahové
plochy za rok.

Dotace je přidělována vlastníkům jako
fixní částka na jeden rodinný dům nebo
jednu bytovou jednotku v bytovém domě.
U rodinného domu se jedná o 220 tisíc ko-
run na domek, u bytového domu pak 140
tisíc korun na jednu bytovou jednotku.

Oblast podpory »C« zahrnuje řadu opat-
ření v oblasti využívání obnovitelných
zdrojů.

C.1 výměna neekologického vytápění za
zdroje na biomasu a tepelná čerpadla (ze-
mě-voda, vzduch-voda, voda-voda). Do-
tačně zvýhodněna bude instalace zdrojů s
ručním přidáváním paliva (+ akumulační
nádrž min. 50 l/kW) a zdrojů se samočin-
ným přidáváním. Podporována jsou pouze
tepelná čerpadla zařazená do daného Se-
znamu výrobků a technologií, který bude 
k dispozici na www.zelenausporam.cz.

C.2 instalace zdrojů na biomasu a tepel-
ných čerpadel do novostaveb (země-voda,
vzduch-voda, voda-voda). Podpořeny mo-
hou být pouze zdroje na biomasu s nízkými

emisemi a tepelná čerpadla s měrnou roční
potřebou tepla na vytápění menší než 50
kWh/m2.

C.3 instalace solárně-termických kolek-
torů (pro celoroční ohřev teplé vody a při-
tápění). Program nepodporuje fotovoltaic-
ké systémy určené k výrobě elektrické 
energie. Podmínkou je dosažení minimál-
ního ročního předpokládaného zisku ener-
gie, a to: 350 kWh/m2 kolektorové ab-
sorpční plochy, celkem 2000 kWh pro in-
stalaci na RD a celkem 1000 kWh na byto-
vou jednotku v bytovém domě. U instala-
ce, která slouží zároveň k přitápění, se poža-
dované hodnoty předpokládaného zisku za
instalaci zvyšují 1,3krát.

Dotace je přidělována jako procentní
částka z investičních nákladů na pořízení
nového zdroje a jeho příslušenství a nákla-
dů na jeho zapojení do otopné  soustavy,
přičemž úpravy otopné soustavy Program
nepodporuje. Zároveň je stanoven strop
dotace na jeden projekt. 

Zdroj na biomasu v RD s ruční dodávkou
paliva (+nádrž) nebo zdroj na biomasu se
samočinnou dodávkou paliva lze dotovat
60 % nákladů, max. 80 tisíc korun. Zdroj
na biomasu v RD s ruční dodávkou paliva
bez nádrže lze dotovat 50 % nákladů, max.
50 tisíc korun. Dotace na tepelná čerpadla
země-voda, voda-voda je ve výši 30 % ná-
kladů, max. 75 tisíc korun, tepelná čerpad-
la vzduch-voda ve výši 30 % nákladů, max.
50 tisíc korun. Dotace pro solárně-termic-
ké kolektory na RD pouze pro ohřev teplé
vody je ve výši 50 % nákladů, max. 55 tisíc
korun a pro ohřev teplé vody i přitápění ve
výši 50 % nákladů, max. 80 tisíc korun.

Program »Zelená úsporám« startuje (2/3)

dotace

Zdroj na biomasu v BD lze dotovat 50 %
nákladů, max. 25 tisíc korun na bytovou
jednotku. Dotace pro solárně-termické ko-
lektory na BD pouze pro ohřev teplé vody
je ve výši 50 % nákladů, max. 25 tisíc ko-
run na bytovou jednotku a pro ohřev teplé
vody i přitápění ve výši 50 % nákladů,
max. 35 tisíc korun na bytovou jednotku.

V rámci Programu jsou zavedeny dva se-
znamy. Seznam odborných dodavatelů 
a Seznam výrobků a technologií. Oba jsou
otevřené pro všechny dodavatele a výrobky
splňující předem dané podmínky. Povin-
ností žadatele je využít dodavatele i výrob-
ky z těchto seznamů. Není možné zajistit
např. montáž kotle nebo jinou službu své-
pomocí. Oba seznamy, jako i veškeré infor-
mace k Programu, jsou zveřejněny na
www.zelenausporam.cz.

Žádosti přijímají krajská pracoviště Stát-
ního fondu životního prostředí a také někte-
ré banky, které se do programu Zelená úspo-
rám přihlásily. Pokud tedy chcete dostat do-
taci a zároveň si na stavební úpravy půjčit 
u banky, počkejte s podáním žádosti až do
chvíle, než vám takovou možnost banky na-
bídnou (pravděpodobně od konce května).

Výběr bank k datu uzávěrky městských
novin stále probíhal, informace o výsledku
je možné hledat na www.zelenausporam.cz/
sekce/503/kde-je-mozne-zadat/. 

Krajské pracoviště SFŽP pro Moravskos-
lezský kraj má sídlo v Ostravě na ulici Čes-
kobratrská 7. Všechna krajská pracoviště
rozšířila úřední hodiny a jsou pro veřejnost
otevřena v pondělí od 8 do 15 hodin, v úte-
rý a ve středu od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek
od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 14 ho-
din. Není nutné se již objednávat. Telefon-
ní čísla na krajské pracoviště jsou: 596 110
713, 596 112 527-8, 596 138 314. Číslo na 
call centrum je bezplatná zelená linka 
800 260 500. Své otázky můžete zasílat ta-
ké na dotazy@zelenausporam.cz.

V příštím čísle městských novin zakončí-
me náš miniseriál informacemi o samotné
žádosti a jejími přílohami.

Věra VZATKOVÁ, stavební odbor

Rafinérský lesík
se začíná měnit

Začátkem jara se do půdy zpustlého
Rafinérského lesíku zakously stavební
stroje. Začala totiž jeho regenerace. Ná-
klady na revitalizaci této lokality se vy-
šplhají na 17,5 milionu korun. Akce by
měla skončit příští rok v květnu. Firmy
Bonatrans Group a ŽDB Group podpo-
ří přeměnu lesíku na park dotací v cel-
kové výši 12 milionů korun. (balu)Foto: František Krejzek
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ptáte se

pozvánkaNa téma bytová politika města
hovoříme s  místostarostou Romanem Honyszem

U kolika procent rekonstrukcí
využívá město dotace na opravy
panelových domů?

Nelze přesně stanovit, z ko-
lika procent město v rámci re-
konstrukcí využívá dotačních
titulů. Platí však pravidlo, že
pokud je to finančně možné 
(z důvodu spoluúčasti), dotač-
ních titulů se snažíme využívat
v maximální míře. V rámci do-
tace jsme provedli v poslední
době například všechny roz-
sáhlé několikamilionové re-
konstrukce věžových panelo-
vých domů na ulicích Bezru-
čově 1144, Okružní 1055, 
Jateční 1153, 1154 (program
Panel), přestavbu domu číslo
65 na ulici Školní ve Vrbici na
dům s pečovatelskou službou
či přestavbu hotelového domu
na byty.

Kolik financí město ročně 
vkládá do oprav?

Platí především pravidlo, že
všechny peníze z vybraného
nájemného jdou zpět do údrž-
by a správy domovního fondu,
v němž nejvýznamnější polož-
ku tvoří opravy, a	 už jde o o-
pravy nebo investice velkého
rozsahu. které provádí inves-

tiční odbor, nebo opravy ope-
rativního či havarijního cha-
rakteru, které zajiš	uje majet-
kový odbor. V roce 2007 to by-
lo celkem 59,5 milionu korun,
loni 86,3 milionu korun.

Jaká jsou základní kritéria výběru
městských domů pro opravy?

Základním kritériem výběru
městských domů pro opravy je
jejich technický stav a kon-

krétně nutnost provedení 
opravy, dalším kritériem je
platební morálka nájemců
(platba nájmu a záloh na služ-
bu, včetně vyúčtování služeb
spojených s bydlením).

Proč se údajně »mladší« domy
vybavují kamerovým systémem?

Montáž kamerových systé-
mů je prováděná na základě
žádostí domovníků či nájemců
jako bezpečnostní prvek k o-
chraně osob a majetku a ne-
jsou v žádném případě vázány
na nový či starší objekt. Kame-
rový systém město přednostně
instaluje v domech s větším
pohybem osob. A to jsou pře-

Do rubriky Ptejte se (www.mesto-bohumin.cz) chodí často
dotazy směřující k opravám bytových domů města. Proto dne
pokládáme dotazy Romanu Honyszovi, který z pozice místos-
tarosty odpovídá za oblast majetkových záležitostí a jako 
bývalý předseda komise bytové a majetkové zná tuto proble-
matiku dokonale.

devším výškové budovy. Ka-
merový systém je v současné
době zaveden u domů na ulici
Mírové 1015 a 1016, Nerudově
1157, na třídě Dr. E. Beneše
1071, na ulici Sv. Čecha 1093,
Bezručově 1143 - 1145, Tovární
426, Čs. armády 1072, Okruž-
ní 716 a 1087. Všechny jmeno-
vané domy jsou různého stáří
od nejmladších výškových bu-
dov až po ty nejstarší.

Sleduje se pravidelně funkčnost
výtahů?

Funkčnost výtahů je pravi-
delně sledována odbornou fir-
mou, která provádí údržbu 
a jejich servis v souladu s pří-
slušnými platnými předpisy. 
V našem případě se nejčastěji
jedná o společnost Výtahy ser-
vis. spol. s r. o.

František KREJZEK

Volej te  městskou pol ic i i  ✆ 156,  596 092 156,  731 130 666

■ 4. dubna řešila hlídka na u-
lici Vrbické založení černé sklád-
ky. Přestupek postoupila k do-
řešení přestupkové komisi.

■ Téhož dne bylo oznámeno,
že v domě na ulici Okružní do-
šlo k pokusu o násilné vniknu-
tí do bytu. Podle popisu stráž-
níci zadrželi na Jateční ulici
podezřelého muže a ženu a pře-
dali je Policii ČR.

■ Dalšího dne strážníci
oznámili odboru životního
prostředí muže, který poblíž
Budovatelské ulice v Záblatí
kácel bez povolení strom.

■ V noci 9.4. signalizoval pult
centralizované ochrany  na slu-
žebně městské policie narušení
objektu základní školy v Pudlo-
vě. Na místě hlídka zadržela tři

úspěšném pokusu o útěk mla-
dík odhodil sekeru, kterou se-
bral po vniknutí do skleníku 
v areálu školy. Jednalo se o oso-
bu hledanou PČR. 

se vyhýbal nástupu výkonu
trestu.

■ Téhož dne večer strážníci
zajistili dva mladíky, kteří po-
škozovali vozidlo autoškoly.
Vypustili dvě pneumatiky a na
vozidle byly zjevné stopy od
bot. 

■ Další signál pultu centrali-
zované ochrany  přišel 26.4.
Napaden byl objekt restaurace
Kuželna. V areálu hlídka zadr-
žela podezřelou dvojici pacha-
telů a vše postoupili PČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

nezletilé pachatele, kteří rozbili

několik oken a poškodili mříže.

O týden později zde strážníci o-

pět na základě signalizace pultu

centralizované ochrany zadrže-

li dalšího mladíka, který poško-

dil zadní vstupní dveře. Při ne-

■ Strážníci zadrželi 16.4. hle-

daného muže na ulici Revo-

luční, kde řídil vozidlo bez ři-

dičského průkazu. Do třetice

zadržela hlídka 24.4. dalšího

hledaného muže v Pudlově,

poblíž areálu ČD. Tento muž

Maják městské policie

Program městských
slavností 16. května
v Hobby parku: 
14 hodin Reprodukovaná

hudba

15 hodin Divadlo Pohádka
Praha - Tři pohád-
ky s písničkou

16 hodin Mažoretky 
Impuls Bohumín

16.10 hodin Souboj Samurajů

16.20 hodin Nonhoax - bohu-

mínská kapela

17.10 hodin Mažoretky 
Impuls Bohumín

17.20 hodin Samuraj kontra
Ninjové

17.30 hodin Grog - rocková
kapela

18.50 hodin Free style karate

19 hodin koncerst skupiny
Kamelot

Akce se koná v rámci spolu-
práce měst Bohumín a Krzyża-
nowice Červen - měsíc přátel-
ství na soutoku Odry s Olší. 

Vystoupení Kamelotu je
součástí velkého turné nazva-
ného O 106. Cílem skupiny je
odehrát přesně tolik koncertů
v řadě za sebou - každý den je-
den. Pokud se to povede, bude
to zápis do Guinessovy knihy
rekordů. A aby toho nebylo
málo, z každého koncertu jde
1000 korun na Fond ohrože-
ných dětí - Klokánek.

Srdečně zveme v sobotu 16.
května do parku na městské
slavnosti. (kab)
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Průzkum oblíbenosti
městských novin

Městské noviny mají pro 
občany výhodu, že přinášejí
informace, které se dotýkají
bezprostředně každého. Ter-
míny plateb, licitací, nabídky
prodeje majetku města, při-
pravované i končící investice,
rady k vyřizování na radnici 
a mnoho dalších věcí potřeb-
ných k tomu, abychom úřed-
nického šimla přemohli bez
větších problémů.

Chceme vědět, zda si Oko,
naše městské noviny, zachová-
vají atribut, který si nesou ve
svých zásadách - informovat
občany Bohumína o všem, co
se děje v našem městě.

Proto se na městských we-
bových stránkách objevila no-
vá anketa Považujete městské
noviny za kvalitní zdroj infor-
mací o městě?

Pro redakci i radnici bude
tento údaj užitečný, pokud se
do ankety zapojí co nejvíce
hlasujících. Budeme vděční
také za váš námět nebo připo-
mínku zaslanou na e-mailo-
vou adresu oko@mubo.cz.

(red)

anketa

Zákon 300/2008 Sb. nově de-
finuje a zavádí pojem datová
schránka, což je elektronické
úložiště, které je určeno k do-
ručování a k provádění úkonů
vůči úřadům. Datovou schrán-
ku zřizuje a spravuje minister-
stvo vnitra. Počínaje dnem
1.7.2009 mohou občané (fy-
zické osoby) a podnikatelé
(právnické i fyzické podnikají-
cí osoby) pomocí datové schrán-
ky komunikovat s úřady. Pro-
střednictvím datové schránky
mohou posílat a přijímat úřed-
ní dokumenty v elektronické
podobě (tzv. datové zprávy).
Tento způsob komunikace na-

hrazuje klasický způsob doru-
čování v listinné podobě. Po-
kud si tedy například občan
založí datovou
schránku, mů-
že s úřady ko-
munikovat elektronicky (do-
konce bez nutnosti elektronic-
kého podpisu) a naopak se mu
většina korespondence od
těchto orgánů bude doručovat
do jeho datové schránky. Obsah
datové schránky si vyzvedne
občan  doma, z vlastního počí-
tače. Bude mu stačit pouze in-
ternetové připojení a běžný
prohlížeč internetových strá-
nek. Navíc, bude-li následně

potřebovat převést dokumen-
ty z elektronické podoby do
listinné, například pro další 
řízení, může navštívit praco-
viště pro převod dokumentů -
Czech POINT.

Datovou schránku budou
mít ze zákona povinně zřízenu
všechny úřady, například o-
becní a městské úřady, soudy 

a finanční úřa-
dy. Se všemi
těmito orgány

bude možné po 1.7.2009 ko-
munikovat elektronicky po-
mocí datových schránek. Pro
občana, právnické osoby, fy-
zické podnikající osoby a firmy
je výhodou bezplatné odesílá-
ní zásilek úřadům. Zpoplatně-
né odesílání zásilek budou mít
úřady, které tak částečně uhra-
dí provoz tohoto nového sys-
tému. Pro občany je tento způ-
sob komunikace dobrovolný. 

Datovou schránku si může
každý občan zřídit po 1.7.2009
na jakémkoliv pracovišti
Czech POINT v České repub-
lice. Datová schránka mu bude
zřízena zdarma do tří dnů od
podání žádosti. Schránku mů-
že občan také kdykoliv na po-
žádání rušit, avšak následná
aktivace bude již zpoplatněna
částkou 200 Kč.

Ministerstvo vnitra zřídilo 
k této problematice stránky
www.datoveschranky.info, kde
naleznete podrobné informa-
ce. V některém z následujících
čísel Oka se budeme podrob-
něji zabývat možností práce 
s datovou schránkou a detail-
něji se zmíníme o převodu e-
lektronických dokumentů po-
pocí Czech POINTu.

Michal KOLOVRAT, 
organizační odbor

novinky

Datová schránka pro komunikaci občana s úřady
Na začátku července začne platit nový zákon o informač-

ním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úko-
ny a autorizované převody dokumentů. V praxi to znamená
spoustu novinek z hlediska elektronické komunikace mezi 
úřady a občany, právnickými či podnikajícími fyzickými 
osobami.

V samém centru města chodíme kolem do-
mu, který na křižovatce třídy Dr. E. Beneše 
a Kostelní ulice připomíná »poválečný skan-
zen«. Dnes jsou v přízemí dvě prodejny a v po-
schodí byty? Přitom to kdysi býval výstavný
dům s členitou zdobenou fasádou. Je to patrné
také z dobové pohlednice, na níž je zachycena
část domu na Kostelní ulici. 

Nový majitel objektu však již připravil pro-
jekt na rekonstrukci. Snad se brzy dočkáme 
úpravy neutěšeného vzhledu jedné z domi-
nantních budov pěší zóny. (red)

Foto: František Krejzek, 
pohlednice z archivu Jiřího Spáčila

Oko chválí - Oko kritizuje
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osobnost

Zajímaví lidé našeho města
Bohumínský rodák Richard Konkolski si přijel pro cenu

Dlouhá léta byl Bohumí-
ňákem, než ho okolnosti do-
nutily opustit nejen město,
ale i republiku. Richard Kon-
kolski, občan amerického
Newportu, rodák z Bohumí-
na, se 21. dubna sešel s desít-
kami posluchačů k zajímavé-
mu povídání o zážitcích ze
svého života světoznámého
mořeplavce. Besedě v Saló-
nu Maryška předcházel
zhruba hodinový filmový
dokument, mapující cestu
Konkolského od jeho počát-
ků v bohumínském jachtař-
ském klubu, až po plavby po
oceánech.

Do České republiky byl le-
tos oficiálně pozván na filmo-
vý festival Neznámá země ve
Zlíně, aby zde převzal cenu
Kantuta, kterou v minulosti
získali například cestovatelé
Zikmund a Hanzelka. Zmínil
se o ní, jako o obrovském
uznání své práce.

Richardu Konkolskému le-
tos bude 66 let. V roce 1972 se
zúčastnil svého prvního závo-
du přes Atlantik. Ten pak zo-
pakoval ještě dvakrát, když si
mezitím vyjel také v závodě
BOC Challenge na sólo plav-
bu kolem světa. Známé jsou
jeho jachty Nike I, Nike II 
a Nike III, později přejmeno-
vaná na Declaration of Inde-
pendence. Dvou plaveb přes
Atlantik se spolu s ním zúčast-
nila i jeho manželka a syn.  

Posluchače v Maryšce zají-
maly příhody po odchodu do
Spojených států, kde Richard
Konkolski žije dodnes.

V prvních měsících pobytu
v Americe bydlela rodina mo-
řeplavce v domě, který hlídali
jinému jachtaři právě plující-
mu na dálkové plavbě. Kon-
kolski rovněž absolvoval osmi-
měsíční cestu okolo světa a po
návratu se s rodinou nastěho-
vali na Nike. Jiná možnost ne-
byla. Tato lo� nyní čeká v de-
pozitáři Technického muzea 
v Praze na uvedení do původ-
ního stavu. Pak se stane sou-
částí expozice dopravy.

Posluchači se dověděli i ta-
kové zajímavosti, že o plavbě

Richarda Konkolského složil
skladatel Miloš Vacek symfo-
nii. Na hudbu pak Konkolski
dodatečně natočil film.

Zvídavost nebrala konce,
takže po chvíli posluchači znali
také výši jeho českého důcho-
du (Konkolski odpracoval v Čes-
koslovensku 27 let). Někomu
vrtalo hlavou, proč Bohumín
měl jachtingový klub, když
moře je daleko? Vše začalo ves-
lařinou. Po nějaké době pár
nadšenců začalo stavět vlastní
lodě a dohromady se dala bez-
vadná parta. Bohumín se brzy
stal druhým nejvýkonnějším
jacht klubem v republice. Čle-
nové organizovali celostátní
soutěž pro děti jako motivaci
ke zlepšení prospěchu. Za od-
měnu se vybrané děti z celé re-
publiky zúčastnily plavby na
jachtě po Baltském moři.

Kolem křtu Nike I bylo pod-
le vyprávění Richarda Konkol-
ského veselo. Funkcionáři  na-
vrhovali název Družba, Mír,

Přátelství, Konkolski od začát-
ku nazýval jachtu jménem Ni-
ke. Kmotrou byla tenkrát man-
želka generálního ředitele Liš-
ky, které se více líbil »božský«
název Nike, než socialistický
nápad s Družbou. Uprostřed
vodní hladiny Kališáku, kde
křest probíhal, daleko od  po-
hlavárů železáren, vyřkla jmé-
no Nike a bylo rozhodnuto.

Zpět do Bohumína se man-
želé Konkolští ani jejich syn,
který je svou náturou Ameri-
čan, nemají v úmyslu vracet.
Richard Konkolski na svých
webových stránkách v závěru
svého životopisu říká: »New-
port, kde žijeme, je moc hezké
místo v nejmenším státě USA
(Rhode Island), ale s nejdelším
pobřežím. Dnes mám své pro-
dukční studio na vysoké technic-
ké úrovni. Mám před sebou stále
hodně plánů a doufám v pevné
zdraví, abych je mohl splnit.
Přestože jsem již dávno v důcho-
dovém věku, rozhodně na důchod
nemyslím, ostatně ani nemohu«.

František KREJZEK

Richard Konkolski převzal ve Zlíně ocenění Kantuta.
Foto: Miroslav Náplava

Richard Konkolski se narodil 6. července 1943 v Bohumíně. Je vítězem řady ná-
mořních závodů. Třikrát obeplul sám zeměkouli a při svých plavbách vytvořil

12 světových rekordů. Byl oceněn mimo jiné tituly Zasloužilý mistr sportu nebo
Sportovec roku 1978. Je autorem několika knih, filmů a televizních dokumentů. 

Kabelová televize 
rekonstruuje

Klientské centrum kabelové
televize je od 4. do 15. května 
z důvodu rekonstrukce uza-
vřeno. Vaše požadavky, závady
a poruchy hlaste na tel. čísle
844 746  746. (red)

Svatojánský koncert
na soutoku dvou řek

Občanské sdružení Přátel
bohumínské historie pořádá 
u příležitosti poutní slavnosti
v sobotu 9. května od 17 hodin
ve filiální kapli sv. Jana Nepo-
muckého v Kopytově Svatoján-
ský koncert. Účinkuje Slezské
žes	ové kvinteto s Pavlem
Kozlem, sólistou opery Národ-
ního divadla Moravskoslez-
ského, a vzácným hostem Jo-
sefem Vejvodou, hudebním
skladatelem, synem Jaroslava
Vejvody, autora slavné polky
Škoda lásky. (tei)

Taneční vystoupení
ke Dni matek

Zveme vás ve středu 13.
května do kina K3. U příleži-
tosti svátku Dne matek zde
svým tanečním vystoupením
poblahopřejí všem bohumín-
ským ženám taneční skupiny
Radost a Impuls. Začátek je 
v 17 hodin, vstupné 50 korun.
Zve Senior klub. (prág)

Uzavírky ve městě
Ve městě a jeho nejbližším

okolí stále probíhá výstavba
dálnice a s tím spojený zvýšený
provoz nákladních vozidel, o-
mezení dopravy a uzavírky ulic.

4. až 11. května bude částeč-
ně uzavřená ulice 1. máje ve
směru na Bohumín. Provoz
bude omezen do jednoho jízd-
ního pruhu (pravého) při za-
chování obousměrného pro-
vozu. Doprava bude řízena ky-
vadlově třemi přenosnými
světelnými signalizačními za-
řízeními. O dalších uzávěrách
komunikací v Bohumíně bu-
deme občany včas informovat.

V případě podnětů nebo ná-
vrhů ke zvýšení bezpečnosti 
a plynulosti silničního provo-
zu kontaktujte pprap. Daniela
Šeligu, tel. 974 734 252 nebo
prap. Michaelu Červenkovou,
tel. 974 734 252. (via)

krátce
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MÁM ZAŘÍZENÍ ZAÚSTĚNÍ DO POVOLENÍ k vypouštění odpadních vod do vod
STÁVAJÍCÍ STAV VÝHLED

kanalizační přípojka kanalizace nemám >nepotřebuji
pouze septik kanalizace bez ČOV nemám >nepotřebuji
pouze septik povrchových vod nelze vydat bez doplnění o biologický stupeň čištění
pouze septik podzemních vod nelze vydat bez doplnění o biologický stupeň čištění
septik s biologickým stupněm čištění kanalizace bez ČOV nemám >nepotřebuji
septik s biologickým stupněm čištění povrchových vod mám vydané před 1.1.2002 >musím žádat o prodloužení
septik s biologickým stupněm čištění povrchových vod nemám >musím žádat o povolení
septik s biologickým stupněm čištění podzemních vod mám vydané před 1.1.2002 >musím žádat o prodloužení
septik s biologickým stupněm čištění podzemních vod nemám >musím žádat o povolení
žumpa bezodtoková s pravidelným vyvážením nemám >nepotřebuji
domovní čistírna odpadních vod kanalizace bez ČOV nemám >nepotřebuji
domovní čistírna odpadních vod povrchových vod mám vydané před 1.1.2002 >musím žádat o prodloužení
domovní čistírna odpadních vod povrchových vod nemám >musím žádat o povolení
domovní čistírna odpadních vod podzemních vod mám vydané před 1.1.2002 >musím žádat o prodloužení
domovní čistírna odpadních vod podzemních vod nemám >musím žádat o povolení

Likvidujeme odpadní vody správně?
V Oku 7 jsme čtenáře informovali o možných způsobech li-

kvidace odpadních vod z nemovitostí z pohledu současně
platné legislativy. Konkrétně jsme se zaměřili na kanalizační
přípojky zaústěné do veřejné kanalizace, která je ukončená
čistírnou odpadních vod (ČOV), dále na vybíratelné jímky
(žumpy) a domovní čistírny odpadních vod. Řekli jsme si rov-
něž, zda jsou daná zařízení podle stavebního, resp. vodního
zákona posuzována jako stavby nebo vodní díla, a také který 
z úřadů jejich realizaci povoluje. Nyní se k tématu vracíme. 

Septik byl zmíněn jako v mi-
nulosti nejčastěji budované za-
řízení na čištění odpadních vod.
Jde vlastně o betonovou či plas-
tovou usazovací nádrž, rozdě-
lenou do několika komor, kte-
rými odpadní voda postupně
protéká. Na počtu komor je 
z velké části závislá účinnost
septiku. Zjednodušeně řečeno
- čím více komor, tím se usazu-
je více nečistot a účinnost čiš-
tění je tak vyšší. Samozřejmě za
předpokladu, že usazený kal
bude ze septiku alespoň jednou
ročně vyčerpán.

Nutno podotknout, že po-
psaný proces čištění není účin-
ný natolik, aby mohl u jednot-
livých nemovitostí fungovat ja-
ko jediný mechanizmus na li-
kvidaci odpadních vod. Před-
čištěná voda ze septiku tedy
musí odtékat přípojkou dále do
veřejné kanalizace, která ale
není ukončená čistírnou od-
padních vod (vody z ní odtékají
zpravidla volnou výustí do po-
vrchového toku). Tam, kde ve-
řejná kanalizace chybí, nelze
vodu vytékající ze septiku jen
tak vypouštět trativodem na
zahradu. Septik musí být dopl-
něn o další (biologický) stupeň

čištění. Nabízí se řešení v po-
době zemního štěrkového či
pískového filtru, který na sep-
tik přímo navazuje a dostateč-
ně vodu dočistí. Tato varianta
(samozřejmě odborníkem »na-
šroubovaná« na míru pro kon-
krétní případ) se co do účin-
nosti vyrovná domovním čis-

tičkám. Předčištěná odpadní
voda je nakonec vypouštěna do
vod povrchových či podzem-
ních, vždy na základě povolení
k vypouštění odpadních vod.
Septik je vodní dílo, potřebná
povolení vydává po doložení
veškerých povinných dokladů
příslušný vodoprávní úřad. 

V případě vypouštění od-
padních vod do vod podzem-
ních je vždy jedním z povin-
ných dokladů posudek osoby 
s odbornou způsobilostí (hyd-
rogeologa). Ten musí zhodno-
tit, zda navržený způsob likvi-
dace odpadních vod je pro da-
né morfologické a hydrogeolo-
gické podmínky vhodný, zda
nedojde k ovlivnění kvality vo-
dy v okolních studních a hlav-
ně - z posudku musí být zřejmé,

že vypouštění předčištěných
odpadních vod do vod pod-
zemních bude realizováno mi-
mo pásmo nasycení. To v praxi
znamená, že v lokalitách s vyšší
hladinou podzemních vod není
toto řešení vhodné a je potřeba
jej nahradit žumpou. 

Seznam hydrogeologů je zve-
řejněn na www.env.cz/www/
geo-experti.nsf/category, na ser-
veru Ministerstva životního pro-
středí ČR nebo jej na požádání
bezplatně poskytne vodoprávní
úřad odboru životního prostředí
a služeb MěÚ Bohumín. 

Co však se septikem, který je
postavený a provozovaný »na
černo«? V takovém případě je

ze všeho nejdříve nutné požá-
dat o vydání povolení k vypouš-
tění a poté stavbu septiku zle-
galizovat. Počítejte s tím, že bu-
dete potřebovat projektovou
dokumentaci nebo alespoň do-
kumentaci skutečného prove-
dení stavby - tj. pasport stavby.
Níže uvedená tabulka vám 
v popisované problematice 
usnadní orientaci.

Pokud je ve vašem případě za
šipkou napsáno MUSÍM ŽÁ-
DAT, tak neváhejte, ptejte se 
a hlavně žádejte. A ještě rada
na závěr - schovávejte si dokla-
dy o vyvezení kalu, a	 už máte
žumpu nebo septik. Je to nej-
jednodušší způsob, jak při pří-
padné kontrolní prohlídce,
provedené stavebním či vodo-
právním úřadem, prokážete, že

zařízení na likvidaci odpadních
užíváte či provozujete správně! 

Před dvěma lety proběhlo do-
tazníkové šetření, jehož cílem
bylo zjistit způsob odkanalizo-
vání všech objektů s ohledem
na budování nových kanalizací
v lokalitách, kde je to efektivní 
a technicky proveditelné. Na
základě výsledků tohoto šetření
pokračuje město v přípravě pro-
jektových dokumentací a vyři-
zování příslušných správních
povolení. Rychlost budování
kanalizací bude záviset na mož-
nosti získání dotačních pro-
středku a rozpočtu města. 

Přesto existují již dnes lokali-
ty, kde je kanalizační sí	 vybu-
dována, ale ne všichni občané
jsou na ni napojeni. Typickým
případem je městská část Starý
Bohumín. V letošním roce pro-
to zahájí stavební odbor ve spo-
lupráci s odborem životního
prostředí a služeb kontrolní
prohlídky všech objektů, jejichž
cílem bude kromě samotné
kontroly zejména poskytnutí
rady či návodu, jak zjištěné pro-
blémy s řešením odpadních vod
odstranit. Občané budou infor-
mováni o termínu kontroly do-
pisem a následně upřesňujícím
korespondenčním lístkem.

Věříme, že osobní kontakt 
s majiteli (uživateli) jednotli-
vých nemovitostí bude pro obě
strany přínosem a napomůže 
k rychlejšímu řešení problema-
tických záležitostí, zejména ke
zlepšení životního prostředí ale
i sousedských vztahů.

Petra KIŠKOVÁ, stavební odbor

ž ivotní  prostředí
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Já, předem nevarována, jsem se vloni
koncem října přestěhovala ze Skřečoně do
Nového Bohumína. Už od počátku září mi
ale přestala chodit pošta, což jsem zjistila až
v momentě, kdy volali dodavatelé, že se jim
vrací faktury s poznámkou: Adresát se od-
stěhoval. Tak jsem to šla na poštu 1 řešit. 
A ejhle, prý jedna paní povídala poš	ačce
(a to prosím cituji!), že už ve Skřečoni ne-
bydlíme. Když mi pan vedoucí uvěřil, že
ještě bydlíme, přislíbil nápravu a omluvil se
za pochybení, ke kterému zřejmě dochází
na jím řízeném úseku maximálně jednou za
deset let... 

Po přestěhování jsem jako vzorný občan
hlásila změnu adresy všem, všem, všem...
jako první naší milé poště. Tamtéž jsem ta-
ky zaplatila za takzvané dosílání, což zna-
mená, že zásilky adresované do dřívějšího
bydliště mi budou za úplatu doručovány na

Česká pošta: Nekonečný příběh
Pak mi dokonce přivezl nový nájemník,

bydlící na mé staré adrese, objemnou obál-
ku, kterou našel ve své vlastním jménem
řádně označené poštovní schránce! To už
jsem ani neřešila, protože vím, že to tech-
nicky vůbec není možné. Kdokoliv jiný
chce totiž převzít vaši zásilku, musí mít vy-
řízen takzvaný průkaz zmocněnce, jinak
mu ji pošta nevydá... natož aby házela vaši
obálku do úplně cizí schránky, nesmysl!

adresu novou. No, co vám budu povídat -
jednou »dosílali«, podruhé »nedosílali«.
Zase mi volali dodavatelé, že se jim vrací
faktury s poznámkou: Adresát se odstěho-
val. Zase jsem to šla na poštu řešit, zase se
mi omluvili. 

No a te�, když už bydlím na nové adrese
přesně půl roku, mám poštovní schránku
označenou jménem i firemními údaji včetně
IČ, volali mi dodavatelé, že se jim vrátily tři
zásilky s mou NOVOU (a správnou) adre-
sou, opět s poznámkou: Adresát se odstěho-
val. A zase jsem to na poště řešila a zase se

mi omluvili (jak už víme, k takovýmto po-
chybením tam dochází maximálně jednou za
deset let)... Pan vedoucí pošty Bohumín 1
mi dokonce řekl, že te� už budou moje zásil-
ky hlídat. A tak mne napadlo: když bude
pošta hlídat moje zásilky, kdo bude hlídat ty
vaše? Raději byste se o to měli taky zajímat.
Abyste jako já nemuseli s poštou prožívat
ten nekonečný (a časem i únavný) příběh.

Mirka HRBÁČOVÁ

Lidi, dejte si poradit a nestěhujte se! Budete nešťastní! Ne ze samotného faktu, 
že bydlíte jinde, ale z kousků, které vám předvede Česká pošta, konkrétně pošta 
Bohumín 1. A má opravdu bohatý repertoár, člověk se nestačí divit

Zručný student vyhrál krajskou soutěž

(Dokončení ze str. 1)
V praktické části si soutěžící

losovali z deseti stanoviš	, kde
určovali například závadu po-
mocí diagnostických přístrojů,
seřizovali předstih a ventily a
demontovali vstřikovací zaří-
zení. Poslední částí soutěže byl
písemný test.

Pořádající bohumínská střed-
ní škola měla mezi studenty je-
diného zástupce - Jana Baláže
(na snímku Františka Krejzka při

jedné z částí zkoušky - poznáva-
cí). V anonymním hodnocení
jej porotci vybrali jako nejlep-
šího zástupce kraje do celo-
státního kola. 

Závěrečné soutěže se budou
konat v květnu a vítěz získá
certifikát, který mu otevře
dveře do nejprestižnějších au-
toservisů.

15. ročník soutěže Autome-
chanik junior 2009 navštívili
na pozvání vedení školy zá-

stupci firmy Hyundai, ŽDB

Group i Bonatrans a také ve-

doucí odboru školství, kultury

a sportu Pavla Skokanová.

Ředitel školy Tibor Smetana

k soutěži poznamenal: »Zájem
velkých firem o některé obory uč-
ňovského školství se opět pomalu
zvedá. Takové soutěže motivují
studenty. Účast pro ně je prestižní
záležitostí i mezi spolužáky.«

František KREJZEK

Havárie kanalizace
na radnici obtěžuje

Havarijní situace kanalizace
a odpadu v budově B naší rad-
nice si v těchto dnech vyžádala
okamžitý zásah stavařů, bez o-
hledu na úřední dny a hodiny.
Bohužel hluk z oprav a zápach
kanalizace obtěžuje klienty i ú-
ředníky. Vedení městského ú-
řadu se omlouvá všem, kterým
při jednáních na majetkovém
nebo živnostenském odboru
za zády rachotí sbíječka a kla-
diva. Pokud jsou opravy v bu-
dovách radnice plánované, za-
kázka se časově orientuje do
dnů mimo pondělí a středu,
kdy jsou nejdelší úřední hodi-
ny a návštěvníků je v budo-
vách nejvíce. Havárie si však
vyžádala bezodkladný zásah.
Děkujeme za pochopení. (red)

krátce

Pietní akt 
ke skončení války

Nezapomeňte na pietní
akt, při kterém položíme
kytice k bustě T. G. Masa-
ryka ve vstupu radnice. Při-
pomeneme si výročí skon-
čení druhé světové války.
Kladení kytic se koná 8.
května v 9.30 hodin, tra-
dičně před sportovní akcí
Běh ulicemi města. (red)
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Ekologická konference na gymnáziu

Výra velkého si mohly děti také pohladit. Foto: František Krejzek

Stovky dětí ze všech bohu-
mínských škol zhlédly na
travnatém hřišti za parkem
sokolnickou show. Čtyřicet
dravců jim přijeli předvést so-
kolníci z Brna. Součástí pro-
gramu byl výklad o jednotli-
vých druzích ptáků a ukázka
letů a lovu těchto krásných 
opeřenců. 

Aktivně se do programu za-
pojily i děti, které si zkusily
dravce vypustit i nechat přistát
na své ruce opatřené sokolnic-
kou rukavicí.

Obecně prospěšná společ-
nost Zayferus pořádá tyto před-
nášky a výuku po celé republice
a do Bohumína zavítá jednou
za několik let. Děti zde viděly
poštolky, dřemlíka tundrového,
luňáka hnědého, orla bělohla-
vého, supa kapucína, výra vel-
kého, sokola loveckého, raroha
jižního, ostříže lesního, karan-
čo jižního a další.

Výukové dopoledne pod 
širým nebem uspořádaly bohu-
mínské školy 28. dubna za ideál-
ního počasí. Žákům druhých až

osmých tříd se od dravců 
nechtělo, i když program trval
téměř dvě hodiny. Mnozí si na
některé ptáky sáhli, někteří je

dokonce drželi na ruce. Díky za
takové akce, jsou užitečnější než
dlouhé hodiny zoologie ve třídě.

František KREJZEK

Čtyřicet dravců létalo pro stovky dětí

Z PET lahví postavili studenti gymnázia Eifelovku i loď 22. dubna si celý svět připo-
mněl Den Země. Na Gymná-
ziu Františka Živného se sešli
studenti z místní školy i z dru-
žebních škol - z lycea v Cieszy-
nie a gymnázia v Twórkowě.

Na konferenci Životní pro-
středí v mém kraji se představi-
lo 10 projektů, které studenti
zpracovali společně se svými
vyučujícími. Představen byl na-
příklad projekt s názvem »Život
v kapce vody«, se kterým vy-
stoupili kolegové z Twórkowa.
Je až neuvěřitelné, kolik minia-
turních organismů nalezli pod
mikroskopem ve vzorku z míst-
ní vodní nádrže. Mimořádná
byla i práce se záznamovou
technikou, kdy své pozorované
objekty přímo pod mikrosko-
pem zdokumentovali a upravili
do formy výukového filmu. Ce-
lý klip doprovodil jeden ze stu-
dentů vlastní hudbou na varha-
ny. Oživením byly příspěvky,
které vnesly do závažné proble-
matiky vtip a ironii. 

Přehlídka nebyla soutěžní,
ale nakonec sami studenti vy-

brali jeden projekt jako nejzda-
řilejší - »D 47 našima očima«.
Tato práce získala cenu diváků.
Celou konferenci bedlivě sle-
dovali i původně nestranní po-
zorovatelé, kteří byli zcela vta-
ženi do děje a přirozeně zaujali

post odborné poroty - vedoucí
odboru školství Pavla Skokano-
vá, zastupitelka města Kamila
Smigová a fotograf Jiří Spáčil.
Nejzdařilejším počinem byl 
v jejich očích projekt studentek
třetího ročníku našeho gymná-

zia pod názvem »Kraj, ve kte-
rém stojí zato žít?«

Akce pokračovaly i 24. dub-
na, kdy již tradičně na gymná-
ziu probíhá Den Země trochu
žertovnější formou. Vyrábíme
Pe	áky. Jsou to velké objekty -
postavy, domy, předměty z PET
láhví. Celé objekty pak s velkou
pompou odvážíme do sběrného
dvora BM servisu v Bohumíně.
Studenti si prohlédnou provoz
třídicí linky na plasty a seznámí
se s dalším osudem těchto lah-
ví. Sami tak vidí, že zpracování
plastových odpadů je velmi ob-
tížné a pro další život je nutné
výrazně změnit chování člově-
ka vůči přírodě. Kdyby se poda-
řilo vštípit alespoň některým
žákům myšlenku třídění odpa-
dů, pak měla naše akce smysl.

Den Země 2009 končí, již
nyní přemýšlíme o následují-
cím ročníku Ekologické konfe-
rence a dalších akcích s ekolo-
gickou tématikou.

Jana PASTUCHOVÁ

Studenti nejprve se sesbíraných plastových lahví postavili různé předměty,
které pak odnesli k likvidaci do BM servisu. Foto: Lucie Balcarová
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Roste další významná dopravní stavba (2)

doprava

Lávka pro pěší a cyklisty přečká bourání mostu přes tra� a po dobu dvou let bude nahrazovat 
přemostění. Foto: František Krejzek

V minulém čísle Oka jsme vás infor-
movali o technických údajích nové vý-
znamné dopravní stavby pod názvem
»Silnice I/67 Skřečoň-Bohumín, ob-
chvat«, která vyrůstá na území našeho
města. Dnes vás seznámíme s tím, jak bu-
de stavba v jednotlivých fázích probíhat.
Je rozdělena do pěti základních etap.
První z nich začala 4. května a potrvá do
11. května. 

V rámci této etapy došlo k prvním pod-
statným změnám v dopravě. Na ulici 1. má-
jsou semafory, kterými se řídí kyvadlový
provoz, včetně výjezdu z podnikatelského
areálu (od benzínové čerpací stanice). Pro-
vádí se zde přeložky inženýrských sítí pro
budoucí realizaci nové kruhové křižovatky
a tím došlo ke zúžení ulice v délce asi 100
metrů. Přestože tato etapa stavby bude tr-
vat jeden týden, na semafory si budeme
muset zvyknout, ty společně s ukončením
první etapy stavby nezmizí.

Součástí první etapy stavby »Silnice I/67
Skřečoň-Bohumín, obchvat« je rovněž pře-
vedení chodců na provizorní dřevěnou láv-
ku, která vyrostla po pravé straně ulice ve
směru do centra města (viz foto). Zrušila se
tak stávající stezka pro chodce a cyklisty 
v místě, kde kdysi jezdila tramvaj. Pro
chodce není tento stav ideální, jelikož vyús-
tění nové lávky je v prostoru před skřečoň-
ským mostem a chodci musí přecházet tuto
rušnou ulici v místě, kde nemají dostatečný
výhled na přijíždějící vozidla (dostatečně
nevidí přes horizont mostu). 

Zde bude nezbytná velká opatrnost ze
strany chodců, ale také ohleduplnost ze

strany řidičů, kteří budou tímto místem
projíždět.

Druhá etapa stavby s termínem zahájení
12. května bude oproti té první mnohem
delší, skončit by měla letos 14. září . Stejně
jako v první etapě budou provoz na 
ulici 1. máje řídit kyvadlově semafory. 
V průběhu této etapy se dočkáme prevední
dopravy z jedné půlky ulice na druhou. Dá-
le dojde k přeložkám sítí včetně vysokého

napětí. Bude probíhat výstavba přeložky
Lidické ulice a zhruba 40 % velikosti nové
kruhové křižovatky. Chodci budou i nadále
využívat provizorní dřevěnou lávku.

První dvě etapy mají společné to, že na 
ulici 1. máje bude zachován stávající provoz
řízený světelnou signalizací, nadále zde 
budou jezdit osobní automobily, autobusy,
nákladní vozidla a chodci budou využívat
provizorní dřevěnou lávku. V příštím člán-
ku se zaměříme na zbývající tři etapy stavby.

Dalibor TŘASKOŠ, stavební odbor

Nutrie (Myocastor coypus)

Foto: Denisa Kašičková

Nutrie si vyhrabává v hliněných březích
nory tak, že voda dosahuje asi do poloviny
výšky vchodu. Tam, kde nemůže hrabat
nory v břehu, si staví hnízdo z rákosí. Nut-
rie rodí 1 až 8 mlá�at, která sají 35 - 40 dní,
ale již první den života se pokoušejí hryzat
zelenou potravu. Jejím přirozeným bioto-
pem jsou zarostlé břehy stojatých vod a řek,
kde se živí pobřežní a vodní vegetací.

Původní vlastí nutrie je mírné pásmo
jižní Ameriky. Pro cennou kožešinu byla
vysazena na mnoha místech Evropy, jinde

žije volně po úniku z chovů. V České 
republice se chová na kožešinových far-
mách, odkud občas uniká do volné příro-
dy. Nutrie dokáží v naší přírodě bez pro-
blémů přezimovat. Zvláště tuhé zimy jim
ale nesvědčí, protože jim na rozdíl od ostat-
ních kožešinových zvířat omrzají nohy 
a lysý ocas.

V posledních letech se u nás objevily
volně žijící populace nutrií v řadě lokalit,
kde se staly místními atrakcemi. Většinou
jde o nepříliš plaché jedince, kteří se ne-

chávají přikrmovat návštěvníky. Loni byla
zdokumentována samice se čtyřmi mlá�a-
ty na břehu rybníka v Polance nad Odrou.
V Bohumíně se nutrie vyskytovaly v pří-
rodní památce Hraniční meandry Odry,
ale po roce 2002 se tam už neobjevily.

Jiří ŠUHAJ

Příroda kolem nás - savci Bohumína (41)

Tento velký šedohnědý hlodavec dosahuje délky asi 40 až 80 cm a váhy 6 až 12 kg.
Je přizpůsoben k životu ve vodě - prsty na zadních nohách jsou spojeny plovací blá-
nou. Lysý ocas je dlouhý 30 až 50 cm a na rozdíl od zploštělého ocasu podobné on-
datry pižmové je v průřezu okrouhlý. 
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pozvánka

Časový rozvrh závodu:
9.50 hodin slavnostní zahájení

10 hodin rodiče s děvčátky, rok narození 2005 a mladší, 
délka trasy 80 metrů

10.03 hodin rodiče s chlapci, rok narození 2005 a mladší, 
délka trasy 80 metrů

10.06 hodin 2003 a 2004, děvčata, 170 metrů

10.10 hodin 2003 a 2004, chlapci, 170 metrů

10.15 hodin vyhlášení vítězů - předškoláků 

10.20 hodin 2001 a 2002, děvčata, 280 metrů

10.25 hodin 2001 a 2002, chlapci, 300 metrů

10.30 hodin 1999 a 2000, děvčata, 300 metrů

10.35 hodin 1999 a 2000, chlapci, 300 metrů

10.40 hodin 1998 děvčata, 300 metrů

10.45 hodin 1998 chlapci, 600 metrů

10.50 hodin 1996 a 1997, mladší žákyně, 600 metrů

10.55 hodin 1996 a 1997, mladší žáci, 600 metrů

11 hodin ženy do a nad 
35 let, 1400 metrů

11.05 hodin muži do 35 let, 
2000 metrů

11.13 hodin muži nad 35 let, nad 50 let, 1400 metrů

11.20 hodin 1994 a 1995, starší žákyně, 600 metrů

11.25 hodin 1994 a 1995, starší žáci, 840 metrů

11.30 hodin 1992 a1993, dorostenky, délka trasy 840 metrů

11.35 hodin 1992 a 1993, dorostenci, délka trasy 1120 metrů

11.40 hodin štafety bohumínských škol (2 děvčata + 2 chlapci),
4x 280 metrů

11.45 hodin Běh proti rakovině  

12 hodin vyhlášení vítězů 

Pozor! Registrace pro »Běh proti rakovině« bude probíhat u zvláš	
označeného stolku. Akce je pořádána v rámci spolupráce měst Bohu-
mín a Krzyżanowice - Přátelství na soutoku Odry s Olší. Ředitelem
závodu je Zdeněk Veselý. Další informace na www.ak-bohumin.cz,
zves.kronika@centrum.cz nebo na 737 962 499. (red)

Běh ulicemi města startuje již zítra
Čeká nás prodloužený víkend. 8. květen je dnem státního svátku a také svátku všech atletů 

v Bohumíně i okolí. Běží se 13. ročník Běhu ulicemi města a počasí slibuje hezký sportovní 
zážitek. Trasy jsou postaveny na náměstí T. G. Masaryka a jsou již trvale neměnné. Také proto
pořadatelé vyhlásili kromě cen za první tři místa bonusové ocenění za překonání rekordu tratě 
v kategoriích mužů a žen do 35 let a starších žákyň.

Hasiči z Vrbice hledají posily: Hledáme příznivce požárního sportu, kteří se chtějí stát členy sportov-
ního družstva. Každoročně se zúčastňujeme okolo 60 soutěží u nás i na Slovensku, včetně soutěží Mo-
ravskoslezské ligy. Pokud máte rádi kolektivní sporty a máte volný čas, zejména o víkendech, neváhejte
se přidat k mladému kolektivu hasičů z Vrbice. Poznáte nové přátele a zažijete napínavé chvíle na spor-
tovních kláních. Více informací najdete na www.sdhvrbice.com nebo na rajski@seznam.cz. (raj)

Časovka jednotlivců 
Silniční cyklistická časovka

jednotlivců je součástí Okres-
ní pohárové soutěže Karvin-
ska v silniční cyklistice. Jede se
14. května v 16.30 hodin na
trase Dolní Lutyně - Skřečoň -
Borek- Dolní Lutyně (1 okruh
má 7,1 kilometru).

Startující kategorie - žákyně
a mladší žáci (1 okruh), žáci
starší, kadetky, kadeti, junior-
ky, ženy, masters ABCD 
(2 okruhy), junioři a muži 
(3 okruhy).

Startovné v žákovských ka-
tegoriích činí 20 korun, v ka-
detské a juniorské kategorii 30
korun, v ostatních kategoriích
50 korun. Přihlášky se podá-
vají v kanceláři závodu u Zá-

kladní školy v Dolní Lutyni-
Neradu od 15.30 do 16.15 hodin.
Akce je pořádána v rámci spolu-
práce měst Bohumín a Kry-
żanowice Červen - měsíc přá-
telství na soutoku Odry a Olší.
Startuje se od Základní školy 
v Dolní Lutyni-Neradu. Další
informace podá Rostislav Šafra-
ta, www.sweb.cz/sksafrata/, e-ma-
il safratacyklo@centrum.cz,
telefon 603 203 040. (šaf)

Z Bohumína 
do Bohumína pěšky 
i na kole

Odbor klubu českých tu-
ristů TJ  Bohumín pořádá 
v sobotu 16. května 35. roč-
ník turistického pochodu 
a jízdy na kolech Z Bohumí-
na do Bohumína. 

Akce je určena pro turisty,
mládež a širokou veřejnost.
Startuje se před nádražím ČD
Bohumín. Trasa na 50 km me-
zi 6 a 7 hodinou, 40 km startu-
je od 7 do 8 hodin, trasy 15 
a 20 km od 8 do 9.30 hodin.
Cyklisté mohou vyrazit mezi
7.30 až 9.30 hodin. Startovné
pro dospělé je 20 korun, pro
děti 5 korun. Cílem pochodu 
a jízdy na kole je restaurace 
U Rybníku. Připraveno je ob-
čerstvení, diplom, soutěže a hry
pro děti a dospělé, opékání
buřtů, oheň, zpěv aj. Pochod
se koná za každého počasí. Do-
poručujeme vzít s sebou mapu
Ostravska.

Na pochod zvou turisté
OKČT. Pořadatelem je Klub
českých turistů TJ ŽD Bohu-
mín. Další informace podá P.
Chromík, ✆ 605 830 561.(dan)
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Víte, kde si hrají vaše děti?

● Dotaz čtenářky: Zatím jsem jen chválila,
jak Bohumín kvete a mění se k lepšímu, ale dnes
si zoufám. Bohumín má nejhorší kvalitu ovzduší
snad v celé republice. Vím, jaro přišlo moc rych-
le a navíc se staví dálnice a její přivaděče...  Jen-
že by stačilo celkem málo. Jen pro zajímavost -
kolik má město nebo ředitelství silnic a dálnic 
k dispozici kropicích úklidových vozů? Jeden jel
nedávno přes Vrbici, ale cestou zpět do Bohumí-
na jen projel. A ve městě jsem ho letos ještě nevi-
děla  - a to jsem na Štefánikově ulici 6 hodin
denně, dopoledne i odpoledne. Navíc od 1. dub-
na zase nezaměstnaní uklízejí město. Věřím, že
je pro ně všude plno práce, jen by místo bodce na
papír mohli na pár dnů vyfasovat metly, lopaty 
a s pomocí multikáry by cesty hlavně v Šuny-
chlu, Nové Vsi a ve Skřečoni krásně prokoukly.
Hlavně te	 by se měly cesty čistit víc, když nám
tady kvůli dálnici vysekali tolik stromů. Ten
prach nemá co zachytávat, a tak ho dýcháme
my všichni. Kolik tak asi stojí kropicí vůz? 

● Odpovídá Pavel Klimovič, vedoucí
odboru životního prostředí a služeb: BM
servis, který provádí pro město úklid míst-

ních komunikacích jsou posypové hmoty
po zimě uklizeny. 

Dotaz občanky se ale týká cest, které ne-
jsou ve správě města - jde o silnice 1. třídy
(správcem je Ředitelství silnic a dálnic) 
a silnice 2. a 3. třídy (správcem je Krajský
úřad Moravskoslezského kraje). Zametání
a údržbu těchto cest provádí pro správce
těchto silnic Správa a údržba silnic MSK,
středisko Karviná. Patří sem všechny pá-
teřní cesty v Bohumíně. Silnicemi 1. třídy
jsou například ulice Ostravská, Čs. armá-

ních komunikací, nevlastní samostatný
kropicí vůz. Úklid našich místních komu-
nikací se provádí silničním a chodníkovým
zametačem. Zametače mají vždy při zame-
tání v provozu skrápění, které zabraňuje
zvíření prachu. Zametat cesty jsme v Bohu-
míně začali ihned po zimě, při příznivých
klimatických podmínkách, kdy nesmí mrz-
nout, se zametá již od 10. března. Na míst-

Špína po zimě se v zaprášeném Bohumíně neuklízí?

ptáte se

dy, Štefánikova, Jana Palacha, 1. máje, ulice
2. a 3. třídy jsou Šunychelská, Bezručova,
Rychvaldská, Opletalova, Ovocná, částečně
1. máje, 9. května, Jeremenkova, část Drá-
tovenské. Podle posledních informací ze
správy silnic se má provádět zametání sil-
nic 1. 2. a 3. třídy v oblasti Bohumína za-
čátkem května.

Kropičku, kterou tazatelka viděla v Bo-
humíně, používají stavbaři z dálnice D 47
pro úklid silnic v místě znečistění dálniční-
mi vozidly stavby.

Veřejně prospěšné pracovníky nelze
použít na úklid cizích silnic. Pracují při lo-
kálních úklidech veřejných ploch ve městě.
Pokud stavba dálnice a obchvatu u Skře-
čoňského nadjezdu bude pokračovat ještě
2 až 3 roky, bude bohužel  místně docházet
ke zhoršení kvality ovzduší vlivem stavby.
Město spolu s Policií ČR a městskou policií
se snaží stavbaře usměrňovat, aby občané
byli co nejméně dotčeni vlivy stavby. Při
rozsahu a členitosti stavebních prací je to
ale často problém.

Na procházce s dítětem jsem procházel Rafi-
nérským lesíkem. Dírou v plechovém oplocení
jsem spatřil zděnou budovu kousek za novým su-
permarketem Kaufland. V cihlo-
vém zdivu zdevastovaného ob-
jektu, který stojí v bývalém areálu
Benziny, jsem objevil probouraný otvor, kterým
se pohodlně protáhne dospělá osoba. Byl jsem
překvapen dětskými hlasy, které se ozývaly ze-
vnitř. Pohled na tři děti, hrající si pod poloroz-

padlou střechou, v neuvěřitelné směsi ruin, skla,
starého nábytku a odpadků, mě zamrazil. Odvá-
žil jsem se dovnitř a čekalo mne další překvapení.

Svůj stan zde rozbili i bezdomovci.
Čí je ten pozemek, komu patří ty
polorozpadlé budovy, které jsou

potenciálním zdrojem úrazu zvídavých dětí? Za-
nedlouho poblíž otevře město nový park určený
právě dětem a jejich skotačení. Bude někoho za-
jímat, co se děje kousek od hřiště pro děti? (josu)

Děti v této barabizně hledají dobrodružství, bezdo-
movci noclehárnu. Oběma skupinám hrozí nebezpečí.

Foto: František Krejzek

píšete nám

píšete nám

Potěšilo mě nadšení
mladých lidí

Navštívila jsem s dětmi kul-
turní památku bunkr Na trati.
Chtěla bych tímto poděkovat prů-
vodci za opravdu velmi pěkný
výklad, dozvěděli jsme se mno-
ho zajímavého. Je zvláštní vidět
v dnešní době skupinu převáž-
ně mladých lidí, jak provozují
takový koníček. Patří jim dík za
to, že svou prací přibližují i tuto
část našich dějin všem, kdo o to
má zájem. Podle slov členů Klu-
bu vojenské historie shánějí
většinu finančních prostředků
sami, nebo za přispění města
Bohumína. Jsem ráda, že zastu-
pitelé dokáží podporovat tako-
vý úmysl - udělat ze zapomenu-
tých betonových trosek muze-
um. Byla jsem však zděšena
tím, že veřejné parkoviště, kte-
ré k objektu přiléhá, »okupuje«
skupinka lidí, kteří jej používají
jako závodní dráhu! Jezdí po té-
to ploše na mini-motorkách.
Ohrožují tak pohyb návštěv-
níků a obtěžují je zápachem 
i hlukem svých strojů. Není 
v moci městských úředníků za-
jistit bezpečný pohyb na tomto
parkovišti? Bunkr je přece měst-
ským majetkem. Domnívám se, že
právě spokojení návštěvníci děla-
jí z toho kusu betonu muzeum.

Jiřina NOWAKOVÁ
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Připomeňme, že v roce 1993,
při vzniku ČR, činil státní dluh
158 miliard korun. Jednalo se 
o dluh zděděný z doby komu-
nismu. Za vlády Václava Klau-
se se hospodařilo s vyrovna-
ným rozpočtem. V roce 1997
státní dluh tedy činil 173 mili-
ard korun. Poté se k moci do-
stala ČSSD a od té doby státní
dluh roste každý rok velmi
rychle. Miloš Zeman v dobách
opoziční smlouvy 1998-2002
zvětšil státní dluh na 395  mili-
ard korun. Během 4 let tedy
utratil nad rámec příjmů státu
cca 220 miliard korun, což zna-
mená ročně asi 55 miliard ko-
run. Jelikož tehdy bylo české
hospodářství v recesi, tak to 
alespoň dávalo nějaký smysl. 

Dluhová záplava nastala po
nástupu Vladimíra Špidly (zná-

Socialistický flám v Maďarsku skončil. Po době hýření při-
chází kocovina, a ta je hrozná. Důsledky jsou tragické, státní
dluh prudce roste, forint se katastroficky propadá, lidé pře-
stávají mít na splácení hypoték a jejich domy končí v exekuci.
Zlé časy však mohou nastat i v České republice, v případě,
jestliže socialisté s komunisty po případně vyhraných pod-
zimních parlamentních volbách zatnou sekyru do státní kasy.

Paroubkova ČSSD a ma�arský krach

mého heslem »zdroje jsou«) 
a zejména jeho následovníků
premiérů Grosse a Paroubka.
Přestože české
hospodářství
bylo v době je-
jich vlády ve fázi rychlého růs-
tu, rozdávali veřejné peníze na
všechny strany. Na konci roku
2006 státní dluh činil již 802
miliard korun. To znamená, že
tito tři premiéři zvýšili státní
dluh o více než 400 miliard ko-
run. Ročně tedy udělali »seke-
ru« ve výši 100 miliard korun.
Největším »zadlužovačem« čes-
kého státu v dějinách se stal
ministr financí za ČSSD, geni-
ální ekonom s právnickým vzdě-
láním Bohuslav Sobotka. 

Ale zpět do země paprik, ča-
bajky a guláše. Proč je na tom ta-
to země gulášového socialismu,

jak se jí v éře komunismu říkalo,
tak zle? Ma�arsko stačilo nase-
kat pořádné dluhy už za socialis-
mu, ovšem později se je snažilo
splácet. Zlom však nastal v roce
2002, vláda provozující socialis-
mus nejhoršího kalibru zvýšila
platy ve státním sektoru o rov-
ných padesát procent, razantně
navýšila důchody i sociální dáv-
ky. Nač troškařit, a	 se lidé roz-

šoupnou. Je jas-
né, že takový
velkorysý soci-

ální systém ma�arská ekonomi-
ka nemohla zvládnout a lidé se
neradovali dlouho. Současná
ma�arská socialistická vláda
musela přijmout drastické roz-
počtové škrty a zejména obyčej-
ní lidé to nyní zaplatí i s úroky. 
I přes drastický růst cen se ne-
budou v dalších letech zvyšovat
důchody, daně už nyní berou li-
dem i přes půlku jejich příjmů,
životní úroveň Ma�arů rychle
klesá a klesat bude. Toto je vý-
sledek populistické politiky so-
cialistických vlád.

Jistě, všem by se líbilo utrá-
cet a nemyslet, co bude dál, ale

jestliže si rodina vydělá dvacet
tisíc korun měsíčně, tak oby-
čejný selský rozum varuje před
tím, aby utrácela čtyřicet tisíc.
Mám však dojem, že tohle
všechno socialisté, včetně těch
našich, nechápou, nebo je jim to
srdečně jedno - po nás potopa.

ČSSD se rozhodla vyrazit do
podzimních sněmovních voleb
s hesly, dáme všechno všem.
Češi se prý mohou těšit na vyš-
ší důchody, přidáno dostanou
učitelé, radovat se budou neza-
městnaní z vyšších podpor atd.,
miliardy potečou. 

Chytří lidé však vědí, kam ta-
kové rozhazování vede, ma�ar-
ský případ je odstrašující. Za
chvíli bychom všichni chodili o
žebrácké holi. Zdá se však, že
touha po korytech zatemnila
současnému paroubkovsko-rat-
hovskému vedení sociální de-
mokracie rozum. A to není
dobrá zpráva pro tuto zemi.

S využitím zdrojů z internetu
zpracoval 

Vladimír ŠMÍD, 
místopředseda MS ODS

pol i t ika

pol i t ikaVzpomínka na osvobození
Rudou armádou

Jako každoročně, tak i letos organizuje
Městský výbor Komunistické strany Čech
a Moravy položení kytic k památníkům
padlých Rudoarmějců ve Skřečoni na
hřbitově, v Pudlově - Drátovnách a Zábla-
tí - točna. Akce se koná v pátek 8. května
v 9 hodin. Přij�te se i Vy poklonit těm,
kteří obětovali své životy za naši svobodu.

Eurodemonstrace v Praze
V sobotu 16. května od 13 hodin se usku-

teční v Praze na Hradčanském náměstí pro-

testní shromáždění, které organizuje Čes-
komoravská konfederace odborových svazů
v koordinaci s Evropskou odborovou cent-
rálou. Jde o sérii eurodemonstrací, které se
budou konat v Londýně, Madridu, Berlíně,
Bruselu a Praze. Téma protestu spočívá 
v tom, že je nutné zabránit zneužívání glo-
bální krize ke zhoršování postavení zaměst-
nanců. Hrozí drastické omezení práv za-
městnanců, zneužívání propouštění a snižo-
vání mezd, živoření v nezaměstnanosti,
znehodnocení důchodů. K demonstraci se
připojila i Asociace samostatných odborů a
Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska.
Odbory organizují i dopravu na tuto akci.

Pozvánka na květnové akce MěV KSČM

Mítink Komunistické strany
Čech a Moravy k Eurovolbám

Ve středu 20. května se v době od 14 do
16  hodin uskuteční na pěší zóně tř. Dr. E.
Beneše (vedle »Grandu«) předvolební
shromáždění k nadcházejícím Eurovol-
bám.

Během akce budou představeni někteří
kandidáti do Evropského parlamentu za
Komunistickou stranu Čech a Moravy.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

p
o

li
t
ik

aMO ČSSD Bohumín zve na předvolební
shromáždění k eurovolbám

9. května v 15.00 hodin se na třídě Dr. E. Beneše uskuteční předvolební shro-
máždění ČSSD k volbám do Evropského parlamentu. Diskutovat zde můžete s Jiřím
Havlem, lídrem kandidátky ČSSD do Evropského parlamentu i s dalšími kandidáty -
Richardem Falbrem, Liborem Roučkem a Vojtěchem Mynářem. Shromáždění se zú-
častní také předseda ČSSD Jiří Paroubek, místopředseda Lubomír Zaorálek, hejtman
Moravskoslezského kraje Jaroslav Palas a další hosté. Srdečně zve výbor MO ČSSD.
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Vzpomínky - úmrtí Kdo v srdci žije,
neumírá...

5. května 

jsme vzpomněli 

11. výročí úmrtí 

pana Alfréda
ADAMASZKA.

14. května si připomeneme 

jeho nedožité 67. narozeniny. 

S úctou a láskou vzpomínají 

sestra Růžena a synovci a neteře.

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

�
11. května 

vzpomeneme 

1. smutné výročí úmrtí

mé družky 

paní Hildegardy WROŽYNOVÉ 
z Nové Vsi. 

Stále vzpomíná druh Jožka. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou..

Čas plyne, 
ale vzpomínky zůstávají.

4. května jsme 

vzpomněli nedožité

86. narozeniny 

pana Andreje
MIRGY.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou manželka Viktorie, 

děti Marta s rodinou, Valerie s rodinou,

Ondrej s rodinou, Alžběta s rodinou,

Viktorie s rodinou a Antonín s rodinou.

Rodino: »Dnes je má těžká hodina.
Mé tělo odchází a vy jej nespatříte více, 

však srdce své já vkládám do vás.«

Dědečku: »Nad hroby roníme ty nejtrpčí slzy
pro nevyřčená slova a nevykonané činy, 

leč my nesmutníme, my milujeme 
a nezapomeneme!«

8. května 

by se dožil 79 let

náš tatínek, 

dědeček 

a pradědeček 

pan Štěpán
BUKOVICKÝ.

�
A zároveň 25. června uplynou 2 roky,

co nás dědeček opustil cestou, 

odkud není návratu.

S nehynoucí láskou a úctou vzpomíná

manželka Helena, dcery Marie a Eva 

a syn Mirek, snacha Eva, 

ze	 Jaroslav a Mojmír,

vnuci Jan, David, Michal, Mirek, 

vnučka Zuzana a pravnučky 

Kačenka a Danielka.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

13. května 

jsme vzpomněli 

1. smutné výročí úmrtí

paní MUDr. Jany
GRYCOVÉ. 

�
S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Josef a synové Petr a Libor 

s rodinami.

Život měl tak rád a nechtěl se ho vzdát, 
bojoval, co mu síly stačily, 

abychom se s ním ještě neloučili. 
Pak šel tiše spát a nestačil nám sbohem dát.

Čas neúprosně letí a bolest v srdcích zůstává,
slzy v očích Tě nevzbudí 

a domov prázdný zůstává.

�
19. května vzpomeneme 1. smutné výročí

úmrtí, kdy nás navždy opustil 

pan Ladislav LIPUS. 
Zároveň vzpomeneme 23. června 

jeho nedožitých 59 let.

S láskou a úctou vzpomíná manželka

Zdenka, syn František a dcera Lenka 

s manželem. 

Těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Odešel jsi, 
jak osud si to přál, 
ale v našich srdcích 

žiješ stále dál. 

�
15. května 

vzpomeneme 5. výročí

úmrtí mého manžela

pana Jaromíra NOVÁKA. 

S úctou vzpomíná manželka Ema 

a syn Jiří.

S bolestí v srdci 

oznamujeme, 

že nás 27. dubna 2009 

navždy opustil 

ve věku 86 let 

pan Vladimír
BEDNÁŘ 

z Vrbice. 

Nikdy nezapomene manželka 

a synové s rodinami.

Dopracovaly pilné ruce, 
utichlo navždy předobré srdce. 

Očima se už nepodíváš, 
te	 klidným spánkem odpočíváš. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten kdo Tě miloval, vzpomíná dál.

�
3. května jsme s bolestí v srdci vzpomněli

6. výročí, kdy nám navždy odešel 

můj drahý manžel a náš tatínek, 

dědeček a pradědeček 

pan Václav ŠAFAŘ. 

Stále vzpomínají manželka, 

synové, dcera, 

vnoučata a pravnoučata.
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● Půjčka bez poplatků do
250 000 Kč. Půjčíte 10 000
Kč, 60 000 Kč, 100 000 Kč -
vrátíte 11 628 Kč, 69 768 Kč,
116 280 Kč. Volejte 774 828 496.

● SOS nebankovní půjčka
pro všechny důchodce i ženy
na MD, bez nahlížení do re-
gistrů, bez poplatků. Vyplácí-
me do 3 dnů. ✆ 739 513 670.

● Zahájen prodej ovocných
stromků a okrasných dřevin 
v areálu zahradnictví v parku
Petra Bezruče. ✆596 013 463.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců včetně úprav podkladů,
samonivelační stěrky, renova-
ce parket atd. ✆ 604 265 861.
Více na www.dvfloor.cz. 

inzerce

MYTÍ  HROBŮ
Vaše hroby umyjeme,

uklidíme, osadíme 
a upravíme.

Možná i celoroční péče.
Volejte 608 417 050.

● Koupím jakýkoliv byt,
rod. dům v Boh. a okolí, pla-
tím hotově, pouze od majitele!
✆ 777 299 698.

● Prodám dr. byt 3+1, I. kat.,
Bohumín, Okružní. Dům po
celk. revitalizaci, ihned volný.
✆ 724 122 705, 731 158 984.

● Pronajmu 1+0 ve St. Bo-
humíně, část. zařízený, po ren.
✆ 603 750 560.

● Prodám dr. byt 2+1, ih-
ned k nastěhování, po celkové
rekonstrukci, v Bohumíně, ul.
Čáslavská 972, 2. NP. Cena
950 tis. Kč, ✆ 605 249 458,
RK nevolat!

● Prodám nový sprchový
kout Ravak RKKP4 - 90 Satin
+ transparent. Cena doho-
dou, ✆ 605 249 458.

● Pronajmu rekonstruova-
né kancelářské prostory,

až 100 m2, částečně vybavené,
za bezkonkurenční cenu. 
✆ 724 620 124.

● Pronajmu rekonstruova-
né kancelářské prostory, až
100 m2, vlastní měření, výhod-
ná cena, ✆ 724 620 124.

● Vyměním 3+1, I. kat., dřev.
obložení, plast. okna, zateple-
ný, za 2+1, ✆ 604 717 606.

● Nebankovní půjčka. Po-
třebujete potvrzený příjem ne-
bo důchodový výměr. Vše vy-
řídíme u vás doma. Volejte
774 828 496.

● Prodám stavební poze-
mek 1483 m2 nebo 2538 m2

u aquacentra - IS na hranici
pozemků, ✆ 773 676 786.

● NEJVÝHODNĚJŠÍ PO-
VINNÉ RUČENÍ! Akce: sle-
va 60 %! Např. 1351 - 1800

cm3 ročně 2 539 Kč. Kancelář

»Levná pojistka«, Studentská

641, vedle GE Money. PO

a ST 9 - 17 hod. ✆605 363 579,
www.levna-pojistka.cz.

● Prodám garáž v Drátov-
nách, naproti bývalému úřadu

práce, cena dohodou. Kontakt

✆ 737 757 896.

● Prodám dr. byt 1+1, 50

m2, plast. okna, 1. PP, cihla, 

k rekonstrukci. Cena doho-

dou, ✆ 603 366 056.

Blahopřání - jubilea
16. května oslaví 

své 75. narozeniny

pan Antonín
KAŇKA. 

�
Vše nejlepší, hodně

zdraví, štěstí a životního elánu 

do dalších let přejí manželka Anička,

dcery Jan, Martina, ze	 Roman 

a vnoučata Daniel, Erika, Kamil a Ondra.

Vzpomínky - úmrtí

Když jaro hýřilo květem,
těžce ses loučila s tímto
světem, když zhasl den,

usnula jsi svůj věčný sen.

23. května vzpomeneme 

7. smutné výročí 

úmrtí naší drahé 

dcery, maminky, 

manželky, sestry, sestřenice a kamarádky 

paní Pavlíny LARESOVÉ, 
rozené Seberové ze Skřečoně. 

S láskou a velkou bolestí v srdci 

vzpomíná celá rodina.

Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a tiše budeme vzpomínat.
20. května by se dožil

50 let 

pan Zdeněk
ULLMANN, 

který nás nečekaně opustil 

3. března 1998. Kdo jste ho znali 

a měli rádi, vzpomeňte prosím s námi.

Za celou rodinu manželka Radka, 

synové Zdeněk, Tomáš, Aleš, 

maminka a bratr Pavel.

Uzávěrka inzerce do Společenské kroniky 
pro OKO č. 10, které vyjde 21. května, je 13. 5.

Řekli si 
své ANO 
Libor Tvardík a Denisa Ševčíková,

oba z Bohumína

Pavel Škrobánek a Pavlína Stanieková,

oba z Bohumína

Miroslav Vala a Karla Gojová, 

oba z Bohumína

Matrikářky

David Henzl, * 1969, Bohumín-Záblatí

Štěpán Babraj, * 1945, Bohumín

Josef Plachý, * 1930, Bohumín-Pudlov

Petr Klíma, * 1954, Bohumín

Ján Eliaš, * 1932, Bohumín

Miloslav Holystová, * 1931, Bohumín

Josef Šebesta, * 1929, Bohumín

Václav Vataška, *1943, Bohumín-Skřečoň

Vladimír Bednář, * 1922, Bohumín-Vrbice

Zajímavá nabídka na volný čas
Adroš klub rozjíždí v rámci projektu

»Fara dokořán« v Bohumíně akci Airsoft -
přežití v přírodě, víkendovky, základy sla-
ňování… Pravidelné srazy v úterky od 17
do 18.30 hodin v modré budově na Masa-
rykově ulici (vedle Parku Chopina). Měsíč-
ní členský příspěvek je 30 korun. Pro mlá-
dež ve věku od 13 do 21 let. Tomáš Szwaj-
noch, instruktor, tel.: 739 420 552. (szw)

Linka důvěry je v Karviné 
Linka důvěry v Karviné už 13 let posky-

tuje telefonickou krizovou pomoc nepře-
tržitě 24 hodin denně. Volající může zů-
stat v anonymitě. Volat lze na pevnou te-
lefonní linku 596 318 080 za běžný popla-
tek nebo bezplatně prostřednictvím pro-
gramu Skype (linka.duvery.karvina). (red)

Naposledy 
jsme se rozloučili

Ceník inzerce ve Společenské
kronice (vč. DPH):
rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 180,- Kč

s fotem 300,- Kč

dvojnásobná plocha 400,- Kč

krátce
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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

Hodinářství ROFI
Nerudova 1157, Bohumín
pracoviště zdravotně postižených 

občanů

Mobil: 605 506 432
e-mail: rofi.mts@seznam.cz

Otevírací doba:
úterý 16 - 18 hodin
středa 14 - 18 hodin
čtvrtek 14 - 18 hodin
Hodinářské opravy - čistíme

pouzdra i kovotahy, 
vyměníme baterie - se zárukou, 

prodej dalších typů baterií 
a dalšího sortimentu.

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

PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ
metodou keratin, mikro rings,
japonské řetězení. V pohodlí
vašeho domova nebo v kadeř-

nickém studiu v Bohumíně-
Skřečoni. Tel: 776 200 831

(jen prodlužování).
katerinagosposova@seznam.cz



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 7. do 21. května

KAM V BOHUMÍNĚ?
AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ do 18.5. VÝSTAVA OBRAZŮ A KRESEB Evy 
Jansové a Rostislava Lamparta. K vidění vždy 
v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin.
■ 10. a 17.5. od 14 do 18 hodin  KURZ KRESBY 
A MALBY s Jirkou Gregerem.
■ 12.5. od 14 do 16 hodin BUBNOVÁNÍ, netradiční
hudební nástroje, ke kterým usedne Roman Widen-
ka alias Eifel. Nevšední výuka pro děti a mládež.
■ 13.5. v 17 hodin CESTA ZA DUHOU. Podvečer
věnovaný arteterapii s hlínou. Pořádá stacionář Salo-
me Slezské diakonie Bohumín, OS Maryška.
■ 15.5. v 17 hodin POČÁTKY 2. SVĚTOVÉ VÁLKY.
Jan F. Teister zahájí nový přednáškový cyklus na 
historické téma 2. světové války. Vstupné 20 Kč.
■ 15.5. v 18 hodin KONCERT KAPELY NO-JAZZ. Hra-
je bohumínská jazzová kapela ve složení Tomáš Koky,
Milan Kroščen, Rastislav Koky a Ladislav Kadlíček.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ
CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz, 

telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice, 
rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 11.5. od 10 hodin DEN PRO MOJI MAMINKU.
Malá oslava ke Dni matek, vystoupení dětí z MŠ, pre-
zentace a dárky kosmetické firmy, dětem se budou
věnovat žákyně ZŠ Benešova. RC Slůně.
■ 12.5. v 17 hodin POROD Z POHLEDU MATKY 
A DÍTĚTE. Beseda - 2. část, následuje cvičení s po-
můckami pro těhotné - zdarma. Centrum Bobeš.
■ 13.5. v 9 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - pedikúra a kos-
metička. Pouze na tel. objednávku, centrum Bobeš.
■ 13.5. v 10.30 hodin NEŽ POJEDETE S DÍTĚTEM
NA DOVOLENOU. Ukázka ochranných UV oblečení,
speciálních botiček a oděvů, určených pro pobyt 
dětí ve vodě a u vody. Centrum Bobeš.
■ 14.5. v 10 hodin CO JE TO OBČANSKÁ PORAD-
NA? Beseda, RC Slůně.
■ 14.5. od 14.30 hodin POHÁDKA PRO RODIČE 
A DĚTI. V knihovně, cena 30 Kč/osobu. RC Slůně.
■ 15.5. v 10 hodin PŘIJĎTE POBÝT. Den otevřených
dveří - pro nové maminky vstup zdarma a malá 
pozornost. Centrum Bobeš.
■ 16.5. v 15 hodin DOBRÉ MÍSTO PRO VŠECHNY.
Tradiční Bobešova zahradní slavnost. Soutěže pro
děti, divadélko, koníček, setkání rodin s dvojčaty
spojené s focením na rekordní fotku, tombola. V pří-
padě nepříznivého počasí akce proběhne v herně. 
■ 19.5. v 17 hodin ŠESTINEDĚLÍ. Po přednášce 
cvičení pro těhotné - zdarma, centrum Bobeš.
■ 20.5. v 10 hodin KRÁSNÁ STŘEDA - stříhání dětí.
Centrum Bobeš.

OSTATNÍ KULTURA

■ 10.5. od 10 hodin JARMARK NA HRANICI. Na
mostě mezi Starým Bohumínem a Chałupkami.

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 124

■ do 21.5. ZNÁŠ MĚSTO, VE KTERÉM ŽIJEŠ?
Výstava 40 fotografií bohumínského fotografa Josefa
Wagnera, netradiční pohled na město Bohumín.
■ 10.5. v 10 a 19 hodin DVĚ MARYČKY ANEB 
TAJEMSTVÍ JEDNÉ NOCI. Divadelní představení ke
Dni seniorů, premiéra hry. Pohádka pro diváky 
dospělé a děti vyspělé, upravená divadelním bohu-
mínským spolkem Boban, vstupné 50 Kč.
■ 16.5. ve 14 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Hobby
park (viz článek na str. 1 a program na str 5).

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ DO 29.5. JAK SE TVOŘÍ ZAHRADA? Výstava 
fotografií z projektu vytvoření okrasné zahrady 
z bývalého smetiště. Výstavu představuje Radim
Slabý a centrum Kouzlo zahrad.
■ 7.5. od 15 do 17 hodin PŘÁNÍ PRO MAMINKU.
Výtvarná dílnička pro děti, ke Dni matek. 
■ 14.5. ve 14.30 hodin MAŇÁSKOVÉ DIVADLO. 
Odpoledne s veselými pohádkami, loutkami a loutko-
vým divadlem. Vstupné 30 Kč.
■ 19.5. v 15 hodin DEN VODY. Vyhodnocení česko-
polské literární a výtvarné soutěže žáků základních
škol a gymnázií.
■ 21.5. v 15 hodin STRAŠULÁCI. Čítárnička pro nej-
menší aneb Povídej mi o pohádkových bytostech. 

KINO K3 BOHUMÍN 

■ 13.5. v 9 hodin MÁJ. Český film pro celou rodinu.
■ 14.5. v 19 hodin MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: Matu-
ritní ročník. Film USA, české znění, přístupný.
■ 16. a 17.5. v 19 hodin SEX DRIVE. Film USA,
2008, přístupný od 12 let.
■ 17.5. v 10 hodin POHÁDKY NA DOBROU NOC.
Film USA, české znění.     
■ 18.5. v 19 hodin OBČAN PES. Filmový klub. Film
Thajsko.    
■ 21.5. v 19 hodin MAMMA MIA! muzikál Velká
Británie, USA.

LETNÍ KINO

Amfiteátr parku Petra Bezruče 
Začátky představení v květnu od 21 hodin.

■ 7. - 8.5. LÍBÁŠ JAKO BŮH. Repríza návštěvnicky
úspěšného filmu. Český film, přístupný.
■ 9.5. VALKÝRA, válečný film. Německo, přístupný
od 12 let.
■ 15.5. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: Maturitní 
ročník. Film USA, české znění, přístupný.
■ 22.5. MAMMA MIA!, muzikál Velká Británie, USA.
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■ 12. a 19.5. od 17 do 18.30 hodin ADROŠ KLUB.
Airsoft, přežití v přírodě, víkendovky, základy slaňo-
vání - pravidelně vždy v úterý. Měsíční členský přís-
pěvek 30 Kč. Určeno pro děti a mládež od 13 do 21
let! Modrá budova na Masarykově ulici.
■ 14.5. v 16.30 hodin MÁJOVÝ KONCERT ZUŠ,
koncertní sál ZUŠ.
■ 19.5. v 15.30 hodin JAZZOVÉ ODPOLEDNE ŠKOLY.
Koncertní sál ZUŠ.

SPORT

■ 7.5. ZAHAJUJE BOHUMÍNSKÁ TENISOVÁ LIGA,
začátky vždy v 16 hodin, kurty za internátem Střední
školy na Revoluční ulici: 7.5. Dakol - Starý Bohumín,
11.5. Amos - Senioři, 12.5. Rajtepa - Šunychl, 13.5.
Senioři -  Starý Bohumín, 14.5. Skřečoň - BMS, 18.5.
Rajtepa - Amos, 19.5. Dakol - Senioři, 20.5. Šunychl
- Starý Bohumín, 21.5. Skřečoň - Město. � Svato-
pluk Bogumski, ☎ 608 884 891.
■ 8.5. v 9.50 hodin BĚH ULICEMI MĚSTA - 13. roč-
ník (viz článek v rubrice Sport na str. 12).
■ 9.5. a 17.5. NEBUDE-LI PRŠET ... 9.5. navštívíme
areál zdraví v Bělském lese, 17.5. jedeme na výlet do
mini ZOO v Polsku. Odjezdy v 9 hodin z náměstí T.G.M.
■ 9.5. v 10.15 hodin FC Baník Ostrava - Bohemians
1905 Praha. FOTBAL, 1. dorostenecká liga ČMFS,
starší dorostenci, ve 12.30 hodin - utkání mladších
dorostenců, hřiště Faja.
■ 9.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Baník Fučík Orlo-
vá. FOTBAL, okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 10.5. v 9 hodin FK Bohumín - SK Brušperk. FOTBAL,
starší žáci, skupina B, v 10.45 hodin - utkání mlad-
ších žáků, hřiště Faja.
■ 10.5. v 14.15 hodin FK Bohumín - Sokol Hnojník.
FOTBAL dorost, KS skupina B, hřiště za parkem.
■10.5. v 16.30 hodin FK Bohumín - FC Odra Petřkovi-
ce. FOTBAL, krajský přebor - muži A, hřiště za parkem.
■ 12.5. v 10.15 hodin. FC Baník Ostrava - SK Slavia
Praha. FOTBAL, 1. dorostenecká liga ČMFS, starší
dorostenci, ve 12.30 hodin utkání mladších doro-
stenců, hřiště Faja.
■ 14.5. v 16.30 hodin SILNIČNÍ CYKLISTICKÁ ČA-
SOVKA JEDNOTLIVCŮ (viz článek na str. 12).
■ 16.5. v 6 hodin Z BOHUMÍNA DO BOHUMÍNA.
35. ročník turistického pochodu a jízdy na kolech 
(viz pozvánka na str. 12).
■ 17.5. v 19 hodin AEROBIC. Přij�te si s námi zacvi-
čit, sál sokolovny Záblatí.
■ 20.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Slavoj Rychvald.
FOTBAL, okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 21.5. v 17 hodin FK Bohumín - SK Stonava. Fotbal,
okresní soutěž - přípravka, travnaté hřiště za parkem.

AQUACENTRUM

Koperníkova 1216, ☎ 596 092 300, 777 707 786,
www. bospor.info

Provozní doba pondělí až čtvrtek: kondiční plavání
6 až 7.45 hodin, plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin;
pátek: plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin; sobota,
neděle, svátky: plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin.
UPOZORNĚNÍ: Permanentky aquacetnra jsou platné
pouze do konce tohoto roku. Jejich hodnotu nutno
vyčerpat do 31.12.2009.
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Za savci do kina
Foyer bohumínského kina K3 se promě-

nil v divokou přírodu. Mohla za to putovní
interaktivní výstava ze svět savců. Expozi-
ce do Bohumína připutovala z Ostravy.
Prostřednictvím výstavy si děti, ale i do-
spělí, na vlastní kůži vyzkoušeli některé
dovednosti, které jsou savcům vlastní. Krtčí
chodbu nebo netopýří koridor, poznávání
zvuků, stop i srsti zvířat. (balu)

Emco dance Life Tour - mistrovství Moravy
Od brzkých ranních hodin se 26. dubna sjížděly do Bohumína taneční soubory z celé

Moravy, aby se utkaly o postupová místa na Mistrovství České republiky v tanečních dis-
ciplínách. Bohumín přivítal 34 tanečních souborů s asi tisícovkou tanečníků. Bylo rozdá-
no zhruba 700 medailí, z toho 87 medailí si odnesli domů tanečníci našich souborů Ra-
dost a Impuls. Ti získali v juniorské věkového kategorii dvakrát zlato a jedno stříbro 
a v hlavní věkové kategorii první a druhé místo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
generálnímu sponzorovi ŽDB Group a. s., městu Bohumín, firmě V.I.P. computers Orlo-
vá, Zahradnictví Korner a všem obětavým rodičům tanečníků souboru Radost a Impuls.

Petra KOLIBAČOVÁ

Terapeutické techniky na abilympiádě
Už po deváté se v dubnu ve středisku Slezské diakonie Salome sešly děti z bohumín-

ských mateřských škol, mateřských center a denních stacionářů z Karviné a Českého
Těšína, aby si společně užily atmosféru Abilympiády. Ta letošní byla celá ve znamení 
terapeutických technik a uskutečnila se díky Nadaci rozvoje občanské společnosti 
Pomozte dětem. »Cesta za duhou«, což bylo téma letošní abilympiády, byla opravdu 
zábavná a hlavně netradiční. Zaujetí dětí je patrné i z fotografie Petra Piechowicze. (jkr)

Nocování v knihovně se stalo hitem
V knihovně se dá nejen soutěžit, luštit křížovky, předvádět pohádky a své masky. Děti

ze záblatské školy zde měly možnost také přespat mezi svými oblíbenými knihami. Proto-
že se také někdy rády bojí a milují strašidelné příběhy, vyslechly si před spaním čtení 
o upírech. Děkujeme pracovnicím bohumínské knihovny K3 za zajímavé odpoledne 
a noc prožitou v knihovně. Text a foto: Anna KOPCOVÁ

Foto: Renáta Marcolová

Foto: Karel Balcar


