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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
18. června, 

uzávěrka 10.6.

Pozvánka na 
zastupitelstvo

Veřejné zasedání za-
stupitelstva města pro-
běhne 8. června od 13
hodin v jednací síni
radnice.

Na programu je, mi-
mo jiné, slib nových
strážníků městské poli-
cie, změna územního
plánu, hospodaření měs-
ta za první čtyři měsíce
roku 2009 nebo majet-
kové záležitosti. Pak če-
ká zastupitele výjezdní
část. Zasedání zastupi-
telstva města je veřejné,
přímý přenos bude vysí-
lán na TIKu a reprízo-
ván v pátek 12. června 
a v pondělí 15. června
vždy od 17 hodin. (red)

Zítra k volbám do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parla-

mentu proběhnou v pátek 
5. června od 14 do 22 hodin 
a v sobotu 6. června od 8 do
14 hodin. Sčítání hlasů začne
až v neděli 7. června od 22 ho-
din, po uzavření poslední vo-
lební místnosti v Evropské unii.

»Podobně jako v prvních volbách
do Evropského parlamentu v roce
2004 budeme mít v Bohumíně 19
volebních okrsků. V komisích za-
sedne včetně zapisovatelek 125 lidí.
Příprava volebních místností začne
už ve čtvrtek 4. června odpoled-
ne,« uvedl vedoucí organizační-
ho odboru Lumír Macura. 

Vůbec první volby do Evrop-
ského parlamentu v roce 2004
přilákaly v Bohumíně k voleb-

Školení členů okrskových volebních komisí. Foto: František Krejzek

V polích mezi Bohumínem a Dětmarovicemi
začala 21. května výstavba přivaděče za 500 mi-
lionů korun. Teplo jím bude proudit z elektrár-
ny Dětmarovice do Bohumína.

První dodávky začnou na podzim 2010 a bohu-
mínským přinesou zhruba pětinovou úsporu pla-
teb za vytápění a teplou vodu. »Výběr dodavatele
formou koncesního řízení je pro nás výhodný, protože

náklady na výstavbu hradí Skupina ČEZ, a tak nezatí-
ží náš městský rozpočet. Pro město je prioritou zajistit 
v době, kdy pomalu končí životnost stávajících kotelen,
kvalitní dodávky tepla za co nejnižší cenu. Přestože in-
vestice bude v době své výstavby obtěžující, na konci
procesu se nájemníci mohou těšit na výrazné úspory 
v cenách tepla,« řekl starosta Bohumína Petr Vícha. 

(Dokončení na str. 2)

Představitelé zúčastněných stran zahájili slavnostním výkopem výstavbu teplovodu z Dětmarovic do Bohumína. 
Zprava Petr Vícha, starosta Bohumína, Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje, Vladimír Gult, generální
ředitel ČEZ Teplárenská, a. s. a Karel Sázavský, generální ředitel, TENZA, a. s. . Foto: Lucie Balcarová

ním urnám 19,91 procenta o-
právněných voličů. Eurovolby
tehdy ve městě vyhrála Komu-
nistická strana Čech a Moravy,

druhá byla Občanská demokra-
tická strana a třetí Česká strana
sociálně demokratická. 

Lukáš KANIA



Již před třemi lety byly ně-
které dřevěné části vyměněny
za nové. Také te� jsou některá
prkna napadena hnilobou a je
nutné je vyměnit. Tentokrát je
termín opravy ovlivněn fak-
tem, že jednotlivé dřevěné
prvky lávky se musí teprve vy-
robit. Jsou atypické tlouš�ky,
mají 80 milimetrů. Nová An-
tošovická lávka byla postavena
na místě původní. Ta byla str-

žena povodní v roce 1997.
O tři roky později ne-

chalo město postavit
za přispění Morav-
skoslezského kraje
nový přechod přes
Odru jak pro pěší,
tak pro cyklisty. 
V úseku mezi mos-
tem ve Starém Bo-
humíně a v Hrušo-

vě je lávka jediným
překlenutím Odry. 

Text a foto: 
František KREJZEK

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 9

krátce

Na tiskové konferenci před zahájením slavnostního výkopu odpovídali na otázky novinářů zástupci investora,
realizační firmy i vedení města. Foto: František Krejzek

Teplo z Dětmarovic přinese úspory
(Dokončení ze str. 1)
Centrální zásobování tep-

lem v Bohumíně bude mít 
dohromady pět etap. První tři
etapy se uskuteční už v letoš-
ním roce. Úpravy na elektrár-
ně a výstavba teplovodu z Dět-
marovic do Bohumína právě
začaly, v samotném centru Bo-
humína pak letos přijde ještě
na řadu stavba hlavního tepel-
ného okruhu. Ve zbylých dvou
etapách, v realizaci jižní tepel-
né větve a předělávce měst-
ských domovních kotelen, se
bude pokračovat v roce 2010.

»Nechceme, abychom měli 
najednou rozkopané celé město.
Při výstavbě teplovodu nám proto
ČEZ bude platit za zábor pozem-
ků, abychom minimalizovali do-
bu, kdy bude město kvůli stavbě
rozkopané. Také jsme se snažili 
o to, abychom zkorigovali případ-
nou kolizi městských investic s tra-
sou centrálního zásobování tep-
lem. Potrubí pro teplovod je už
předem připraveno například 
u Slunečnice, kde jej položili ještě
před budováním nového povrchu
komunikace,« řekl místostaros-
ta Bohumína Josef Plášil.

Generální dodavatel stavby,
brněnská společnost Tenza, 
v rámci výstavby teplovodu
vybuduje 22 kilometrů tepel-
ných sítí za použití předizolo-
vaného potrubí v dimenzích
DN32 až DN 350. Při stavbě
se odtěží přes 85 000 m3 zeminy,
pro obsyp podzemního potrubí
firma použije více než 31 000
tun písku, vybuduje téměř 
3 000 m2 prozatímních komu-
nikací, více než 92 provizor-
ních přemostění a 400 metrů

zemních protlaků. Před měs-
tem se přivaděč začne dělit 
a vplétat do ulic ke svým bu-
doucím zákazníkům. Na konci
každého paprsku vznikne pře-
dávací stanice, dohromady jich
v Bohumíně bude 74. Budou
transformovat teplo pro ústřed-
ní topení a teplou užitkovou
vodu. Pro nové dodávky tepla
do domácností však budou vy-
užity i některé stávající kotel-
ny, předávací stanice i sekun-
dární teplovodní rozvody. Tím

se omezí rozkopávání ulic. Vý-
stavba teplovodu nebude mít
vliv na rozpočet města. Zku-
šební topná sezóna čeká Bo-
humín v letech 2010 - 2011. 

Elektrárna Dětmarovice má
podle koncesní smlouvy dlou-
hodobě, nejméně na dobu
dvaceti let, zajistit dodávky
tepla pro město, financování
investic potřebných k rekon-
strukci a vybudování nového
systému zásobování teplem.

Lucie BALCAROVÁ

Oprava lávky neznamená její uzavření
Z Antošovické lávky zmizí do konce července 28 starých 

prken, která jsou prasklá nebo prohnilá. O bezpečnost této
stavby se stará odbor životního prostředí a služeb radnice.

Svoz nebezpečných
odpadů 

V sobotu 20. června pro-
běhne další svoz nebezpečné
složky komunálního odpadu 
a vyřazeného elektrozařízení.
Pojízdná sběrna bude přistave-
na na určených stanovištích
ve stanovených časech podle
stálého harmonogramu (viz 
ekologický kalendář města na
rok 2009). V pojízdné sběrně
lze odevzdávat vyřazené elektro-
zařízení: televizory, ledničky,
pračky, radiopřijímače, počíta-
če, zářivky apod. (vyřazené e-
lektrospotřebiče musí být kom-
pletní) a odpady: autobaterie,
zbytky barev, olejové filtry, mo-
torové oleje, textil znečištěný o-
lejem, obaly spotřební chemie,
pneumatiky osobních aut, léky,
monočlánky… Případné dota-
zy zodpoví a bližší podrobnosti
sdělí Šárka Plutová z odboru
životního prostředí a služeb,
tel. 596 092 154. (plu)
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I Byt na ulici Janáčkově
810, 1+1, číslo bytu 5, kate-

gorie II., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 52,10 m2, pro
výpočet nájemného 48,10 m2.
Prohlídka bytu 11.6. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
15.6. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Okružní 375,
1+1, číslo bytu 5, kategorie

II., 1. nadzemní podlaží. Cel-
ková plocha 59,86 m2, pro vý-
počet nájemného 59,86 m2.
Prohlídka bytu 11.6. od 8.30
do 9 hodin. Licitace se koná
15.6. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Jateční 1153,
1+3, číslo bytu 29, katego-

rie I., 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 69,02 m2, pro

výpočet nájemného 67,15 m2.
Prohlídka bytu 16.6. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
17.6. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Slezské 363,
1+2, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. nadzemní podlaží. Celko-
vá plocha 94,76 m2, pro výpo-
čet nájemného 90,54 m2. Pro-
hlídka bytu 16.6. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 17.6. 
v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Budovatelské
292, 1+2, číslo bytu 1, kate-

gorie I., 1. nadzemní podlaží.
Celková plocha 65,15 m2, pro
výpočet nájemného 65,15 m2.
Prohlídka bytu 16.6. od 10 do
10.30 hodin. Licitace se koná
17.6. v 16.30 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 Mírové 1016,

1+3, číslo bytu 50, katego-

rie I., 13. nadzemní podlaží.

Celková plocha 64,45 m2, pro

výpočet nájemného 63,45 m2.

Prohlídka bytu 18.6. od 10 do

10.30 hodin. Licitace se koná

22.6. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Mírové 1016,
1+3, číslo bytu 8, kategorie

I., 2. nadzemní podlaží. Celko-

vá plocha 60,00 m2, pro výpo-

čet nájemného 57,07 m2. Pro-

hlídka bytu 18.6. od 9.30 do 10

hodin. Licitace se koná 22.6. 

v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, číslo bytu 71, ka-

tegorie I., 13. nadzemní podla-

ží. Celková plocha 29,68 m2,

pro výpočet nájemného 28,11

m2. Prohlídka bytu 19.6. od 8

do 8.30 hodin. Licitace se ko-

ná 22.6. v 16.30 hodin. 

Omezení dodávky teplé vody do domácností

I Byt na ulici Nerudově
1157, 1+3, číslo bytu 18, ka-

tegorie I., 4. nadzemní podla-

ží. Celková plocha 69,02 m2,

pro výpočet nájemného 67,15

m2. Prohlídka bytu 23.6. od 10

do 10.30 hodin. Licitace se ko-

ná 24.6. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1069, 0+2, číslo bytu 1, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.

Celková plocha 51,85 m2, pro

výpočet nájemného 48,45 m2.

Prohlídka bytu 18.6. od 8 do

8.30 hodin. Licitace se koná

24.6. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1069, 0+2, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., 1. nadzemní podlaží.

Celková plocha 51,23 m2, pro

výpočet nájemného 47,88 m2.

Prohlídka bytu 18.6. od 8.30

do 9 hodin. Licitace se koná

24.6. v 16.30 hodin. (vach)

Zjistilo se, že opatření jsou
účinná. Nejvíc u kotelny PK
31, která zajiš�uje dodávku
TUV do některých domů na
Jateční ulici. Úspora činila asi
30 % na teple pro výrobu
TUV. Úsporná opatření spočí-
vají v omezení dodávky teplé
vody v domech v majetku měs-
ta od půlnoci do 4 hodin ráno.

V té době se
zastaví cirku-
lační čerpadlo zajiš�ující oběh
teplé vody v domech. Tam, kde
jsou namontovány v technolo-
giích rychloohřívače vody, do-
jde rovněž k zastavení ohřevu
teplé užitkové vody v ohříva-
čích. Účinnost je závislá napří-
klad na velikosti cirkulačního

potrubí, jeho izolaci, průměru
trubek, v jakém prostředí je
cirkulační potrubí vedeno.

V roce 2007 byla měrná spo-
třeba na kotel-
ně PK 31 0,56
GJ/m3, vloni při

zkušebním provozu s odstáv-
kou tepla v nočních hodinách
naměřili spotřebu 0,39 GJ/m3.
Při výrobě 1244 m3 za rok
2008 je to úspora 211,48 GJ.
Cena za výrobu 1 GJ je asi 673
korun. Celková úspora na ko-
telně PK31 činila 142 tisíc ko-

run pro 107 bytů, průměrně 
1 300 korun na byt za rok.

Nyní již dochází k úpravám
na technologii. Vzhledem k to-
mu, že toto opatření šetří pe-
níze nájemcům a neodporuje
žádnému předpisu (vyhl. 194/
2007 Sb. - Pravidla pro vytá-
pění a dodávku teplé vody, kdy
výrobce má povinnost dodávat
teplou vodu v období od 6 do
24 hodin), předpokládáme, že
toto opatření bude trvalé. 

Stanislav SVRČINA,
majetkový odbor

Již v roce 2008 provedlo město experimentálně u několik
kotelen (domů), kde byla velká spotřeba energie na výrobu
teplé užitkové vody (TUV), odstávku její výroby v nočních 
a ranních hodinách. 

aktuálně

oko s i  vš ímá

Půl cesty pevné, půlka bláto
Takhle může dopadnout snaha radnice

vybudovat na soukromých pozemcích
zpevněnou příjezdovou komunikaci k ro-
dinným domkům. To když si některý z ma-
jitelů postaví hlavu a nedá souhlas, aby na
jeho pozemku s břemenem byl za cizí pení-
ze položen asfaltový koberec. A tak te� 
vypadá nově položený živičný povrch na
komunikaci mezi rodinnými domky za res-
taurací U Keconě ve Skřečoni. Sousedé 
samozřejmě nejsou nadšeni, ale nedá se
nic dělat. Text a foto: František KREJZEK
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Webové stránky města v nové úpravě
Webové stránky Bohumí-

na v podobě, kterou jsme
znali od roku 2006, jsou již
minulostí. Od 22. dubna má
www.mesto-bohumin.cz no-
vou tvář. Je to již čtvrtá gra-
fická úprava od chvíle spuš-
tění prvních informací z měs-
ta na internetu v roce 1998.
Za tu dobu naše stránky tři-
krát zvítězily v celostátní
soutěži Zlatý erb. Ocenění
získaly za službu E-info a da-
tabázi firem. 

Poslední změna našich strá-
nek zohlednila připomínky u-
živatelů a provázanost se služ-
bou E-info. Tvůrci však vy-
mysleli také nové, komfortněj-
ší ovládání a orientaci ve více
než dvaceti tisících stránkách.

A co nového zde konkrétně
najdete? Ve videoarchivu si
můžete nyní vybrat jednotlivé
reportáže Zpravodajství TIKu,
ale můžete je sledovat i v ce-
lém jeho bloku. Snadno si vy-
hledáte svého bytového tech-
nika, automaticky obdržíte
SMS zprávu o vyřízení občan-
ského průkazu nebo pasu (po-
kud při požádání o doklady
nahlásíte číslo svého mobilu).
Zcela nově je provedena data-
báze firem, kde najdete nejen
všechny dostupné odkazy, ote-
vírací dobu, ale také fotografii.
Vylepšení doznala i fotogale-

rie. Má už té-
měř dvanáct
tisíc fotografií
ve 31 kategoriích. Také infor-
mace o našich novinách dosta-
ly při úpravách profesionál-
nější vzhled. Ke každému číslu
přibyl přehled nejdůležitějších
zpráv, při hledání v jednotli-
vých ročnících se nemusíte
vracet o úroveň výš.

V sekci Volný čas je možno
dohledávat akce podle data 
v kalendáři nebo podle jednot-

livých typů po-
řádaných akcí
(kino, koncer-

ty, kultura).
Ještě několik údajů v čís-

lech. Stránky města denně
navštíví průměrně 1 250 lidí,
ve špičce až 1 700. Stránky na-
bízejí přes tři tisíce evidova-
ných akcí, 82 uskutečněných
anket, přes 13 tisíc článků,
které o Bohumínu zveřejnil
denní tisk, kompletní archiv
Oka od roku 2002.

■ Jednoho z tvůrců nových
stránek, Jiřího Rozsypala,
jsem se zeptal na jeho jiné
»dítko« - službu E-info, která
je součástí městského webu:

Je o tuto informační službu stále
zájem?

V současnosti je do ní při-
hlášeno 1 254 uživatelů. Doba,
kdy se hlásili denně po desít-
kách, je už samozřejmě za ná-
mi, ale neustále přibývá těch,
kteří si zdarma nechávají posí-
lat na mobil informace, které
si vyberou z jednotlivých 
tématických kategorií. Jejich
věkový průměr je 38 let.

Máte přehled, kolik zpráv jste 
za dobu existence rozeslali?

Ano - byly to 3 miliony a 224
tisíc e-mailů a přes 1 milion 
a 116 tisíc esemesek.

Jaké informace jsou nejžádanější?
Přes padesát procent uživa-

telů si přeje dostávat informa-
ce o plánovaných odstávkách
vody, elektřiny, plynu, novin-
ky v samotné službě E-info, 
informace z radnice, zprávy
policie nebo o dopravních 
omezeních ve městě. Ostatní
zprávy, kam patří například 
i přehled obsahu vycházejících
novin Oko, má zamluveno 43
procent uživatelů naší služby.

František KREJZEK

novinky

Citujeme z reakce společ-
nosti Benzina, které pozemek
i objekty patří:

»Uvedená stavba společnosti
Benzina, s. r. o., je v současné do-
bě nevyužívaná a je určena k de-
molici. Benzina se snažila objekt
zabezpečit po celou dobu od u-
končení provozu areálu v roce
1998. Přestože je areál částečně
využíván nájemci a střežen agen-
turou, byl objekt několikrát vy-
kraden a poničen. Ze zadní stra-
ny popisovaného objektu byla
zvenčí několikrát vybourána ze�,
která byla vždy okamžitě oprave-

na a v krátké době opět vybourá-
na. Objekt byl označen cedulemi
s nápisem »Zákaz vstupu - ne-
bezpečí pádu střešní konstrukce -
objekt určen k demolici«, které
byly opětovně strhány. Po otevření
Kauflandu byl areál otevřen a je
velmi obtížné provádět kontrolu 
a střežení. Na odstranění staré e-
kologické zátěže má Benzina uza-
vřenou smlouvu s Ministerstvem
financí ČR a čeká již několik let
na rozhodnutí státu, kdy, kým 
a jakým způsobem bude zátěž li-
kvidována. Současně dojde k od-
stranění i této stavby.« (red)

Reakce na článek v Oku »Víte, kde si hrají vaše děti?« 

Vstupovat do tohoto objektu je nebezpečné. Foto: František Krejzek

Stavební odbor městského úřadu se obrátil na majitele 
nemovitostí, které jsme popisovali v článku Víte, kde si hrají
vaše děti? (Oko č. 9). Objekty jsou zde uváděny jako zdroj
možného nebezpečí pro ty, kteří do něj neoprávněně vstupují. 
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Červnová setkání v městských částech

■ Všímavý občan oznámil 11.
května před půlnocí, že dochá-
zí ke krádeži v prodejně sta-
vebnin Stavmat. Po příjezdu
hlídky na místo zde již nikdo
nebyl, ale podle popisu a smě-
ru útěku pachatele strážníci na-
lezli nejdříve na ulici Nádražní
část odcizeného zboží a pozdě-
ji na ulici Jeremenkově pode-
zřelého pachatele. 

■ Pohyb čtyř podezřelých osob
na nádraží s větším množstvím
potravin a drogistického zboží
neunikl dalšímu občanovi, kte-
rý 13. května zavolal na slu-
žebnu městské policie. Stráž-
níci uvedenou čtveřici kontro-
lovali již ve vlaku a bylo zjiště-
no, že zboží bylo odcizeno 
z prodejny Albert. Případ byl
předán Policii ČR. Povedená
čtveřice se touto »činností«
zabývala i v jiných městech.

■ Po půlnoci 20. května pult
centralizované ochrany signa-
lizoval narušení knihovny na
ulici Vrchlického. Strážníci na
zahradě zadrželi dva podezřelé
mládence z Bohumína a pře-
dali je do rukou policistů.

■ Na kole se snažil hodinu po
půlnoci 22. května ujet stráž-
níkům hledaný muž, ale byl za-
držen na Okružní ulici a před-
veden na Policii ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské
policie

Po čtrnácté se v městských částech
Bohumína uskuteční setkání občanů 
s vedením radnice. Cílem výjezdu vede-
ní města za občany do městských částí
je zejména snaha seznámit je s dalšími
záměry v oblasti investiční výstavby, 
informovat o chystaných novinkách 
i o změnách, které se ve městě udály od
posledního setkání.

Ze strany občanů očekává radnice pod-
nětné návrhy pro další rozvoj městských
částí. Díky tomu, že městský úřad je veřej-
nosti přístupný každý den, mohou občané
své »drobné starosti« konzultovat s pří-

slušnými zaměstnanci neprodleně a ne-
musí čekat na konání společných schůzek
s vedením města. Jedná se zejména o o-
pravy bytového fondu, nefunkční veřejné
osvětlení, závady na chodnících, či údržbu

veřejné zeleně. Občané se již naučili smě-
řovat své konkrétní dotazy na úředníky
prostřednictvím internetu nebo našich
městských novin.

První setkání se uskuteční v úterý 
9. června ve Vrbici (restaurace U Zvonu)

aktuálně

v 16 hodin, poté bude v 17.30 hodin násle-
dovat Pudlov (restaurace U Kanárků). 

Ve čtvrtek 11. června pokračují setkání 
v Záblatí (sokolovna) od 16 hodin, na
17.30 se zástupci radnice přesunou do zá-
kladní školy ve Skřečoni. 

V pondělí 15. června se občané setkají 
s vedením radnice od 16 hodin ve Starém
Bohumíně v základní škole a v Šunychlu
je přivítají v 17.30 hodin.

Pouze na téma plynofikace budou s rad-
nicí jednat kopytovští v pondělí 15. června
od 19 hodin v kopytovské kapli.

(red)

Celoškolní projektový den zaměřený na
dopravní výchovu proběhl 29. a 30. dubna 
v Základní škole na ulici Čs. armády. 

Nejmenší žáci závodili na koloběžkách a na
hřišti je navštívila »módní policie«, která oceni-
la nejbezpečnější a zároveň nejelegantnější 
oděv. Žáci 3. a 4. tříd vyjeli v doprovodu členů
městské policie a třídních učitelů po bohumín-
ských cyklostezkách. Znalosti žáků 4. a 9. tříd
prověřily testy z dopravních předpisů a zdravo-
vědy. Nejtěžší disciplínou byla jízda zručnosti,
při které si žáci vyzkoušeli mimo jiné průjezd
koridorem, přenesení pohárků s vodou nebo
slalom mezi kužely. Vítězové v každém ročníku
obdrželi drobné ceny a pro 35 nejúspěšnějších
žáků zajistil vedoucí odboru dopravy městského
úřadu Pavel Vavrečka autobus do Karviné, kde

si všichni mohli vyzkoušet jízdu na dopravním
hřišti. Svou účastí podpořil akci J. Sarpek z Ha-
sičského záchranného sboru a dobrovolní hasiči
ze Starého Bohumína, jmenovitě D. Ševčík, D.
Brzezniak, B. Huplík a H. Pastušek, kteří po oba
dny dětem trpělivě odpovídali na jejich dotazy 
a ochotně předváděli vybavení svých hasičských
vozů. Kromě strážníků městské policie O. Sem-
jana, V. Kubačky a I. Uherka, kteří dbali na bez-
pečnost malých cyklistů, se akce zúčastnili i po-
licisté podpraporčík Tomáš Kubiena a podpra-
porčík Milan Košárek. Ti prověřili znalosti žáků
z dopravních předpisů, přiblížili dětem práci po-
licie a předvedli vybavení policejního vozu.

Všem jmenovaným, kteří se na akci podíleli,
patří poděkování za vstřícný přístup, ochotu 
a čas, který dětem věnovali. Dana RELIOVÁ

Hasiči, policisté a strážníci mezi dětmi

Profesionálové i dobrovolníci z řad hasičů předvedli dětem svou techniku. Foto: Dana Reliová
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»S polskými Krzyżanowicemi 
a občanským sdružením Posejdon
z Věřňovic jsme získali na společ-
né vodácké akce a bližší poznává-
ní obyvatel břehů obou řek dotaci
z evropských fondů přes 28 tisíc
eur, což je více než 760 tisíc ko-
run. Za ně pořádáme sportovní 
i kulturní akce, vydání vodácké-
ho průvodce a speciální výcvik
pro začínající vodáky. Projekčně
připravujeme také zřízení nástup-
ních míst pro vodáky na Odře 
a Olši v našem okolí. Navíc jsme
pořídili 12 lodí, které budeme 
v červnu zdarma půjčovat zájem-
cům z řad vodáků,« řekl vedou-
cí organizačního odboru rad-

nice Lumír Macura. Dodal, že
finanční spoluúčast města 
a sdružení Posejdon na tyto
akce je 5 tisíc euro, přibližně
tedy 135 tisíc korun.

Město poří-
dilo osm plas-
tových kánoí,
dvě nafukovací kánoe a dvě
plastové třímístné kánoe.
Dvanáct lodí bohumínské rad-
nice dostane originální jména
především podle živočichů,
kteří podél řeky Odry žili a žijí.
Vodáci se tak budou moci pro-
jet v Bogunu a Mamutovi,
Odře či Olze, anebo Ledňáč-
ku, Skokanovi, Rosničce či

Bobrovi. Lodě dostaly jména
také podle ryb, takže bude
možné půjčit si i Štiku, Can-
dáta, Sumce či Okouna. 

Služby bezplatné půjčovny
lodí budou moci zájemci vyu-
žít každý víkend v červnu.
Městská půjčovna lodí nabíd-
ne i pádla a záchranné vesty.
»Provoz půjčovny budou zajiš	o-

vat dobrovolní
hasiči ze Staré-
ho Bohumína 

a Kopytova. Pro vodáky, kteří
chtějí vidět krásu meandrů Odry,
připravujeme dopolední i odpo-
lední sjezdy. Splutí Odry od Sta-
rého Bohumína k mostu v Zabeł-
kowě v Polsku trvá dvě až tři ho-
diny. Půjčovné lodí i s pádly a ves-
tami je zcela zdarma, lidé zaplatí
jen za přepravu lodí. Každý, kdo
si lo� půjčí, navíc od města do-

stane vodácké propagační před-
měty - lékárničku, magnetku i vo-
dáckého průvodce,« dodal Lu-
mír Macura s tím, že lodě se
půjčují jen lidem, kteří umějí
lo� ovládat. 

V rámci projektu připravuje
město i vydání obrazové publi-
kace o přírodě v Hraničních
meandrech Odry a projekčně
připravuje vybudování speci-
álních nástupních míst pro vo-
dáky na Odře a Olši. Ta by mě-
la vzniknout u Antošovické
lávky v Pudlově a u starého
hraničního mostu ve Starém
Bohumíně na řece Odře, na
Olši pak za jezem ve Věřňovi-
cích. V Polsku se nacházejí
dvě vhodná místa pod mostem
za soutokem Odry s Olší a za
mostem v Krzyżanowicích. 

Lucie BALCAROVÁ

novinky

Město bude vodákům půjčovat lodě 
Radnice připravuje v rámci projektu přeshraniční spolu-

práce Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší vodác-
kého průvodce, bezplatnou půjčovnu lodí i vodácký výcvik -
informovali jsme o tom v minulém čísle Oka.

Stavbaři věří, že se podaří smontovat konstrukci nadjezdu přes celou šíři dálnice. Foto: František Krejzek

Do poloviny šířky budoucí
dálnice se již zvedá nadjezd,
po kterém bude nově pokra-
čovat ulice Slezská směrem
na Starý Bohumín. 

Dobrou zprávu bohužel ná-
sleduje špatná. Dokončení
stavby dálnice vláda odsunula
o dva roky. Je obava, že stejný
osud postihne i další stavby na
D47. Vedoucí stavby Petr Ha-
nák z Ostravských dopravních
staveb k termínu dokončení
mostu na Slezské říká: »Jsme
ve vzduchoprázdnu, přidělené 
finanční prostředky na tento rok
jsou nula. Rádi bychom dokončili
alespoň konstrukci, která překle-
ne těleso dálnice, ale na to si bu-
deme muset vzít úvěr, protože od
státu nic nedostaneme. Situace se
ale mění každým dnem.« (frk)

Polovina Slezské ulice už je nad dálnicí D47

Divadlelní inscenace
Řeči v »Kátrojce«

Detektivní hru komediální-

ho ražení můžete zhlédnout 

v sobotu 13. června od 19 ho-

din v sále kina. Inscenace Řeči

z pera amerického dramatika

Neila Simona vás přivede na

večírek celebrit. Jenže hostitel
a hostitelka záhadně zmizí,
ozvou se dva výstřely, dojde 
k explozi... Co se stalo? Všich-
ni lžou všem, a když dorazí po-
licie, nikdo se už neorientuje
ani v tom, co je pravda a co
jsou jen ŘEČI. Jedinou staros-
tí všech přítomných je, aby se
nedostali na stránky bulvár-
ních novin a časopisů.

Do bohumínské K3 přijede
Řeči zahrát divadelní soubor
Městského domu kultury Kar-
viná - K.V.A.S. 

»Po úspěšné premiéře bohu-
mínského ochotnického souboru
Boban, nabízíme publiku divadlo
z jiného soudku. Místo pohádky
tentokrát komedii s detektivní zá-
pletkou,« řekl ředitel K3 Bohu-
mín Karel Balcar. (kab)

pozvánka Počasí odsunulo 
otevření brouzdaliště

Otevření nového dět-
ského brouzdaliště, které
u aquacentra postavila
městská společnost Bo-
spor, se odkládá z původ-
ního data 31. května na
neděli 7. června v 10 ho-
din dopoledne. (red)
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náš t ip

Společný projekt lávky přes Olši 

První promoce našich seniorů

»Lávka pro pěší je naším spo-
lečným projektem. Polští kolegové
přišli s nápadem představit myš-
lenku zábavnou formou a připra-
vili pestrý program. Návštěvníci
kempu, který se nachází poblíž
řeky Olše, se mohou těšit na spor-
tovní i společenské hry, vystoupení

souborů, ukázky bojových umění
i taneční zábavu. K vidění bude
samozřejmě projekt zamýšlené
lávky včetně vizualizace,« uvedl
Lumír Macura, vedoucí orga-
nizačního odboru. Návštěvníci
z české strany řeky jsou srdeč-
ně zváni, vstup je zdarma. 

Lávka má stát v místech
současného brodu přes Olši 
v bohumínské části Kopytov.
Náklady na vybudování se bu-
dou pohybovat odhadem ko-
lem 20 milionů korun a Bohu-
mín společně s Gorzycemi bu-
dou na realizaci žádat o dotace
z evropských fondů. 

Lávka by se mohla začít sta-
vět nejdříve v roce 2010. Měs-
to už společně s Gorzycemi
dostalo dotaci z evropských
fondů na pořízení projektové
dokumentace. 

Lukáš KANIA

Nevšední formou se mohou lidé seznámit s projektem 
zamýšlené lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Olši, která má
spojit bohumínskou část Kopytov s obcí Olza na polské stra-
ně řeky. Prezentace přeshraničního projektu »Máme k sobě
blíž«, na kterém Bohumín spolupracuje s Gorzycemi, proběhne
při zábavném odpoledni v polském kempu Europa na území
polské obce Olza v neděli 7. června od 15 hodin. 

I příroda malovaná
na zdi potěší

Základní škola na třídě Dr.
E. Beneše ve spolupráci s Do-
movem jistoty uspořádala 20.
května výtvarnou akci žáků 
4. až 8. tříd. Účastníky byli vý-
herci školní výtvarné soutěže
na téma »Louka, pole, les«, v rám-
ci které vytvářeli návrhy na ná-
stěnnou malbu. Jejich úkolem
bylo zkrášlit prostředí venkov-
ního posezení pro klienty Do-
mova jistoty. Na jeden celý
den se z nich stali malíři velké-
ho formátu. A jelikož jim prá-
ce šla od ruky, brzy se na beto-
nové stěně objevila krajina 
s lesy, stromy, potoky, rybní-
kem i kostelíkem na kopci.
Velké díky patří firmě L.P.D.
Group za ochotu při výběru 
a namíchání barev.

Eliška VÁCLAVÍKOVÁ, 
základní škola na tř. Dr. E. Beneše Nejen stěna byl plná barev, barvami zářily od hlavy až k patě také malířky. Foto: Eliška Václavíková

Hledáte nové
bydlení?

Od 1. do 30. června
přijímá majetkový od-
bor městského úřadu žá-
dosti do II. kola licitace
na byty pro příjmově vy-
mezené osoby na ulici
Slezské 26 ve Starém Bo-
humíně. 

Prohlídky bytů se bu-
dou konat 17. června do-
poledne od 8 do 8.30 ho-
din a odpoledne od 15 do
15.30 hodin. 

Zájemci si mohou žá-
dosti vyzvednout ve ved-
lejší budově radnice na
majetkovém odboru, číslo
dveří 207, kde vám také
pracovníci podají bližší in-
formace. 

Volné byty jsou o veli-
kostech 0+1 (malé i vel-
ké), 1+1 a 0+2. Dále jsou
volné 2 byty bezbariérové
o velikosti 0+2 - zájemci
o tyto byty ale navíc po-
třebují doložit lékařské
potvrzení o nutnosti bez-
bariérového bydlení.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ, 
majetkový odbor

Po dvou letech má Univer-
zita třetího věku své absol-
venty, kteří zakončili úspěš-
ná čtyř semestrální studia. 

Slavnostní okamžiky, při nichž
nechyběly ani slzy v očích pří-
tomných, se odehrály 1. června
v sále základní umělecké školy.
V talárech, stejně jako jejich
mladší kolegové při promo-
cích, absolvovalo tuto událost
38 seniorů. Diplomy, doklad 
o absolutoriu studia, předal
studentům prorektor Vysoké
školy podnikání v Ostravě
Vladimír Krajčík. (frk) Foto: František Krejzek
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Roste další významná dopravní stavba (4)
V našem posledním člán-

ku popisujeme, jak bude vy-
padat provoz při stavbě no-
vého skřečoňského mostu
včetně přivaděče k dálnici.
Zaměříme se na pátou etapu
výstavby a na zajištění do-
pravního spojení se sběrným
dvorem v areálu BM servisu.

Pátá etapa výstavby bude
probíhat od 1. listopadu letoš-
ního roku prakticky až do sa-
motného dokončení stavby 
v létě roku 2011. V tuto dobu
dojde k uzavření skřečoňské-
ho mostu s jeho následnou de-
molicí. Veškerá doprava, vede-
na od Skřečoně po ulici 1. má-
je ve směru do centra města,
bude dále pokračovat po ulici
Lidické, okolo areálu Boche-
mie až na křižovatku ulic Li-
dická a Bezručova u železáren-
ského mostu. Vzhledem k vy-
soké intenzitě dopravy bude
na této křižovatce instalováno
světelné signalizační zařízení
(semafory), aby byl zajištěn
plynulý provoz. Rovněž se 
ukazuje, jak bylo důležité s před-
stihem postavit kruhovou kři-
žovatku u Billy.

Zároveň s uzavřením staré-
ho mostu bude plně v provozu
posunutá lávka pro pěší. Bude

tím zajištěna
komunikace
pro pěší a cyklisty přes železnič-
ní tra�, kteří nebudou muset
chodit až na pěší lávku u Bo-
chemie a železničního nádraží.

Na novobohumínské části
skřečoňského mostu vyroste
rozsáhlé staveniště, kde se bu-
de montovat konstrukce nové-
ho skřečoňského mostu. Toto
staveniště přeruší dnešní ulici
Na hrázi v prostoru před areá-
lem BM servisu. Proto se v rám-
ci přípravy realizace stavby
hledala náhrada za uzavřenou

ulici pro zajiš-
tění provozu

BM servisu a také stacionární-
ho sběrného dvora. Vyroste
tudíž náhradní komunikace,
která bude vedena z ulice Ko-
perníkovy (od místa, kde je je-
den ze vstupů do Hobby par-
ku), a provizorní přemostění
přes Bohumínskou stružku 
k areálu BM servisu.

V sérii článků, které se vě-
novaly výstavbě nového přiva-
děče k dálnici, včetně nového
skřečoňského mostu, jsme se
dosud nezmínili o další vý-

znamné součásti stavby, která
bude realizována na dnešním
křížení ulic Koperníkova a Pa-
lackého. V tomto prostoru vy-
roste nová kruhová křižovat-
ka, jelikož bude nutno postavit
prodlouženou ulici Palackého
směrem k novému dálničnímu
přivaděči. Právě tato stavba se
dotkne nejenom obyvatel byd-
lících v bezprostřední blízkosti
křižovatky, ale také těch, kteří
navštěvují sportovně rekreač-
ní areál s aquacentrem. Vý-
stavba kruhové křižovatky bu-
de probíhat za plného provo-
zu, avšak v některých fázích
stavby nelze vyloučit částeč-
nou či úplnou uzavírku ulic.

Na závěr si jen můžeme
přát, aby tato významná do-
pravní stavba rostla tempem,
které nebude ovlivněno fi-
nanční krizí. Ale především,
aby stavba nebyla protahována
nebo dokonce přerušena v do-
bě, kdy již nebude existovat
starý skřečoňský most. Stejně
tak si všichni přejeme, aby
stavba dálnice od Starého Bo-
humína ke státní hranici s Pol-
skem byla dostavěna v původ-
ně plánovaných termínech.

Dalibor TŘASKOŠ, 
stavební odbor

doprava

Nový skřečoňský most bude vypadat jako malý bratříček dálničního
mostu u Vrbice.

Foto: František Krejzek

Členové Maryšky nemají ni-
kdy k originálním nápadům da-
leko. Nebyli sice první, kdo na
veřejnosti v posteli proklamo-
val společnost bez násilí a mír
na celém světě, ale v Bohumí-
ně si prvenství jistě odnesli.
Před 40 lety Yoko Ono a John
Lenon pozvali novináře do své-
ho hotelového pokoje a v po-
steli s nimi hovořili o míru. Na
náměstí T. G. Masaryka proto
27. května vyrostl stan, ve kte-
rém na široké posteli hráli
mladí lidé na hudební nástro-
je, zvědavci skládali papírové
holubičky míru a jeden z dob-
rovolníků v noční košili v po-
steli vedle stanu meditoval.
Happening uspořádalo občan-
ské sdružení Maryška na pro-
test proti rostoucímu násilí
nejen ve světě, ale i u nás. (frk)

Protest proti násilí v posteli pod širým nebem
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názorBohumínská farnost darovala zvon

Zvon ze Starého Bohumína se 19. května vydal na cestu do Podkrkonoší.

Římskokatolická farnost
ve Starém Bohumíně v mi-
nulých dnech darovala Řím-
skokatolické farnosti Tucho-
měřice, ležící asi 10 kilomet-
rů od Prahy, ocelový zvon sv.
Mikuláš. Zvon, vážící téměř
800 kilogramů, získali tu-
choměřičtí bezplatně, pouze
za cenu přepravy. 

Zvon sv. Mikuláš, který byl
do 24. září 2008 zavěšen ve
věži farního kostela Narození
Panny Marie ve Starém Bohu-
míně, nebyl původně určen
pro Starý Bohumín. Třinecké
železárny jej zhotovily v roce
1969 pro věž farního kostela
sv. Mikuláše v nedalekých Lud-
geřovicích. 

»Důvod, proč došlo ke snesení
zvonu sv. Mikuláše z věže farního
kostela Narození Panny Marie ve
Starém Bohumíně, je prostý. Mu-
sel uvolnit místo sv. Benediktovi 
z Nursie, který 20. dubna 2007
ulila zvonařská dílna Rudolf Per-
ner z Českých Budějovic,« uvedl
Otmar Faja, pokladník občan-
ského sdružení Přátel bohu-
mínské historie, která zvon po-
řídila se sbírky občanů a spon-
zorských darů.

Protože zvon sv. Mikuláš byl
i nadále schopen plnit své po-
slání, nabídli jej starobohu-

mínští farníci všem Římskoka-
tolickým farnostem na území
republiky, kterým do dnešních
dnů z nejrůznějších důvodů
chybějí zvony. O zvon projevi-
lo zájem hned několik farností.

Původně měl být zvon daro-
ván farnosti Hořice v Podkr-
konoší, ale nakonec bylo roz-
hodnuto, že jeho novým maji-
telem se stane Římskokatolic-
ká farnost Tuchoměřice. Proto
zvon opustil 19. května 2009
po téměř dvacetiletém »hosto-
vání« Starý Bohumín a vydal

se na cestu do vzdálených 

Středokluk, kde bude zane-

dlouho zavěšen do věže filiál-

ního kostela sv. Prokopa z 18.

století. 

»Jsme velice rádi, že jsme moh-
li do života Středokluků alespoň
tímto způsobem navrátit nejenom
radostný, ale také teskný hlas
zvonu, který býval běžnou sou-
částí života jejich předků,« pro-

hlásil Kalikst Jan B. Mryka, fa-

rář ve Starém Bohumíně. 

Text a foto: Jan F. TEISTER

Nesmysly, které 
uvádějí pánové z ODS

Přečetl jsem si články zá-
stupců ODS pana Šmída a pa-
na Drobila (Oko č. 8 a 9). Je
vidět, že se blíží volby, je tře-
ba se zviditelnit. A tak si jako
občané máme pamatovat, jak
je Sociální demokracie špat-
ná, kolika miliardami zadluži-
la stát a že vlastně všechny pe-
níze projedla. Pánové si našli
čísla, která se jim hodí, slovo
objektivita neznají. 

Proto se ptám: Kolik stála o-
čista bank a kampeliček (asi 600
miliard), na kolik nás přišly po-
vodně, televize Nova atd.? Uznat
tyto náklady je asi pro vás hod-
ně těžké. Slova o projedených
miliardách jsou úsměvná. Hod-
ně pamatuji, vím, že jsme měli
námořní lodě (ty zrovna projídá
pan Kožený na Bahamách). Měli
jsme kladenské hutě (ty projídá
rodina Stehlíků). Měli jsme tisí-
ce jiných podniků, které projí-
dají novodobí zbohatlíci (Pitr,
Krejčíř). Chybnou politikou ODS
(kupónová privatizace bez pří-
slušných zákonů) jste pomohli
svým kamarádům, dali informa-
ce, aby získali velké majetky. Pro-
miňte mi, to jsou ti úspěšní a my,
plebejci, jim ten úspěch závidí-
me. Pohádku, jak Gross k peně-
zům přišel, podpořím pohádkou
»jak Topolánek k penězům při-
šel«. Dostal přece miliony na
koupi bytu od firmy (spoluma-
jitel), která byla před úpadkem.
Na ostatní akcionáře už moc
nezbylo. Oba pánové neporuši-
li zákon (je to o morálce), vám
se ale hodí bušit jen do socana.
ODS byla a je strana pro hor-
ních 10 000 (u daní získali nej-
více ti nejbohatší, čím větší vý-
dělek, tím větší zisk). Pro zbý-
vající lidi ODS prosadila zdra-
votní poplatky, první 3 dny ne-
moci bez nemocenské, omezení
dětských přídavků atd. Chtěli
jste privatizaci pojiš�oven, ne-
mocnic, propouštění bez udání
důvodu, povinné důchodové po-
jištění do soukromých fondů.
Proti těmto asociálním věcem
nejvíc se střídavým úspěchem
bojuje sociální demokracie, pro-
to ji budu volit. Věřím, že se
mnou i tisíce lidí práce. Nedáv-
no jsem četl jedno krásné heslo:
»Nenadávej na zrcadlo, když
máš křivou hubu - tečka«.

Jan GRIM

V kategorii 7 až 8 let cvičily
»Žáby« pod vedením trenérky
Simony Zdvomkové a v kate-
gorii 11 a 12 let cvičily »Plame-
ny« v choreografii Nikol Kara-
giozidisové. Ve velké konku-
renci mladší děvčata bohužel ne-
zopakovala svůj dobrý výkon
ze semifinále v Havířově a ne-
chala se rozptýlit atmosférou
plné sportovní haly. Družstvo
se umístilo poslední, dvanácté.
Starší děvčata skončila rovněž
dvanáctá z devatenácti týmů.
Umístění ale není to nejdůleži-
tější. Zásluhou trenérek i pe-
dagogického doprovodu proži-
lo všech 28 děvčat krásný víkend
plný zážitků a sportu. Holkám
přejeme spoustu energie do
dalšího cvičení a oběma trenér-
kám pevné nervy. (kajz)

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
V Praze se 16. května uskutečnilo finále 10. ročníku soutěže

Děti fitness aneb Sportem proti drogám ve skupinových cho-
reografiích, na které se probojovaly i dva týmy děvčat školní-
ho klubu Aerobik při Základní škole na třídě Dr. E. Beneše 
z Bohumína. 

Starší děvčata z klubu Aerobic cvičila »Plameny« v »planoucích« žluto-
rudých kostýmech. Foto: Petr Kajzar
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Výročí slavili učitelé, děti i hosté

První přivítání před školou obstaraly školní mažoretky.(1) Průvod si žáci užili - prošli městem v kostýmech, připravených na odpolední akademii.(2)

Hosté navštívili i odbornou učebnu fyziky, dobře vybavenou pomůckami. Foto na straně: František Krejzek

Dopoledne dechový orchestr
Českých drah a mažoretky Slu-
níčkové školy přivítali pozvané
hosty, pro které byla nachystá-
na prohlídka celé budovy. Bylo
se čemu obdivovat. Čtyři počí-
tačové a dvě jazykové učebny,
specializované učebny pro vy-
brané předměty, hudební a vý-
tvarná třída, škola má svou vlast-
ní knihovnu. Všude kolem pro-
středí, které v absolventech z let
předrevolučních vyvolávaly údiv.

Mezi hosty byl také starosta
Petr Vícha, který jako správný
gratulant nepřišel s prázdnou.
Pro příští rok město plánuje re-
konstrukci hřiště, které se ško-
lou sousedí. Na vizualizaci, kte-
rou s sebou přinesl, si přítomní
mohli prohlédnout hřiště s u-
mělým povrchem nebo zmo-
dernizovanou rozběhovou drá-
hu s doskočištěm.

V poledne se městem vydal
na cestu průvod žáků v kostý-
mech, kteří zvali veřejnost na
odpolední vystoupení plné pís-
niček, scének a tanců. Více než
hodinu pak před plným sálem
kina K3 děti Masarykovy zá-
kladní školy roztleskávaly obe-
censtvo.

V domě kultury ŽDB byl pro
všechny účastníky připravený
slavnostní oběd a program po-
kračoval koncertem Pavla Do-
beše. Večer patřil posezení,
vzpomínkám a povídání o škole
kdysi a dnes.

Masarykova základní škola
byla otevřena v roce 1924. Již
po šesti letech získala čestný 
titul Masarykova škola. V září
1938 nastoupilo po prázdni-

nách do 31 tříd obecné a měš-
�anské školy celkem 1207 žáků.
O měsíc později však byla česká
škola zrušena a učitelé museli
opustit město.

Dnes jsou do příspěvkové or-
ganizace Masarykova základní
a Mateřská škola Seifertova 601
integrovány také mateřské ško-
ly Skřivánek a základní škola 
a mateřská škola ve Starém Bo-
humíně. Sluníčkovou školu le-
tos navštěvuje 571 žáků ve 25 tří-
dách, v dalších integrovaných
zařízeních je 110 dětí. Ve škole je
kolektiv 47 učitelů základní ško-
ly, 7 vychovatelek, 11 učitelek
mateřských škol, asistent peda-

goga. Škola má moderní kuchyň,
která vaří také pro základní ško-
lu a soukromou mateřskou ško-
lu ve Skřečoni. Stará se o ni 19
kuchařek a pracovní tým dopl-
ňuje 16 správních zaměstnanců.

Ještě o patnáct let starší je
mateřská škola Skřivánek, kte-
rá je součástí Masarykovy zá-
kladní školy. Stoleté výročí zde
oslavili 28. května akademií,
kterou předvedli se svými uči-
telkami malí »skřivánci« v kon-
certním sále základní umělecké
školy. O den později přivítala
školka všechny návštěvníky
Dnem otevřených dveří.

František KERJZEK

Oslavy 85. výročí založení Masarykovy zá-
kladní školy na Seifertově ulici trvaly celý den.
Bohatý program s průvodem dětí, akademií 
v kině K3 nebo koncertem Pavla Dobeše probí-
hal po celý dvacátý první květen.
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VRBICE I  ZÁBLATÍ SI  PŘIPOMÍNAJÍ 780 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

Vrbice patří mezi nejstarší v re-
gionu. Její název pravděpodobně pochází od
vrbového proutí, kterého bylo zřejmě v okolí
velké množství. Obec neměla nikdy svůj
vlastní znak, známá je pouze peče� s rucha-
dlem (viz nahoře). Hned při založení osady tu
byl postaven dřevěný kostelík zasvěcený sva-
té Kateřině Alexandrijské. Historie je pak
připomínána v bule papeže Řehoře IX z ro-

ku 1229, podle které byla Vrbice povinna vy-
plácet desátek klášteru v Týnci u Krakova. 

Dnešní kostel Svaté Kateřiny je význam-
nou dominantou této městské části Bohu-
mína. Společně s moderní stavbou zavěše-
ného mostu dálnice je Vrbice viditelná zda-
leka z železniční tratě i silnice. 

(Když jsem jel nedávno z Bohumína do Os-
travy po D47, měl jsem zapnutou navigaci se
starou mapou republiky. Na obrazovce, kde no-
vá rychlostní komunikace nebyla zaznačena,
jsem jel chvíli »nad hladinou« jezera. To mi při-
pomnělo, že část Vrbického jezera musela být
pro výstavbu dálnice zasypána.)

Oslavy začnou 7. června chrámovým
koncertem v kostele Svaté Kateřiny. Kon-
certní kvarteto lesních rohů Kaemika Cor-
ni Janáčkovy filharmonie přednese společ-
ně se sólistou opery Národního divadla
moravskoslezského Pavlem Kozlem třináct
skladeb. Hudební svátek začíná v 16 hodin.

Oslavy, které připravil Sbor dobrovol-
ných hasičů z Vrbice, komise pro městskou
část Vrbice a Fotbalový klub Bohumín B
budou pokračovat v sobotu 13. června pro-

gramem na fotbalovém hřišti. Od 15 hodin
zde bude k vidění ukázka požárního útoku,
probíhat budou soutěže pro děti, pro které
bude k dispozici skákací hrad. Na kole štěs-
tí si mohou návštěvníci ověřit, zda se jich
drží (štěstí) a od 18 hodin začne hrát k tanci
a poslechu živá hudba. Ve stáncích najdete
grilované speciality či vína z jižní Moravy.
Ohňostroj ukončí oslavy ve 21.30 hodin.

Text a foto: František KREJZEK

Na oslavu výročí 780 let od založení osady, která byla pojmenována Vrbi-
ce, se její obyvatelé připravují již několik týdnů. Hlavní program oslav
proběhne v neděli 7. června a poté následující sobotu 13. června.

Vrba stála u zrodu názvu obce

I přes lákavý pohled na zavěšený most na dálnici
D47 (na snímku vlevo) je pro Vrbici dominantní
kostel sv. Kateřiny a Vrbické jezero.

Pohled přes Záblatský rybník na obec, ležící na kopci v jinak rovinaté krajině. Vpravo kaple sv. Jana Nepomuckého.

Název obce je zcela prozaický,
vznikl z místa určení »za blá-
tem«, tedy za rozsáhlými baži-
nami dnešního Nového Bohu-
mína. Původní obec měla dva-
náct dřevěných chaloupek, kte-
ré stávaly okolo obecní studny.
Tkalcovský člunek, rádlo pluhu
a nůžky, symboly na pečeti z 18.
až 19. století (viz nahoře), ukazu-
jí na způsob obživy tehdejších
obyvatel Záblatí. Dnešní měst-
ská část Bohumína je z mnoha
hledisek zajímavá. V prvé řadě
je položena na kopci, v jinak ro-
vinatém okolí města, s výhle-
dem na okolní krajinu. Má své
náměstíčko s dominantní ka-
pličkou sv. Jana Nepomuckého,
sokolovnu s fotbalovým hřiš-
těm, mateřskou školu, základní
školu, hájenku, dětské hřiště,
ale zejména obyvatele, kteří jsou
na své Záblatí hrdi a neměnili by.

Z kuriozit je tady již zmíněné

naleziště opracovaných pazour-

kových nástrojů z doby kamen-

né. Býval zde i velice činný o-

chotnický soubor a přírodní

amfiteátr Scheinerův háj, ale
během času byl vystřídán aktiv-
ním Sokolem Záblatí a jeho a-
reálem, kde se konají všechna
velká setkání.

První letošní akcí k připome-
nutí 780. výročí založení bylo
pálení čarodějnic na Filipoja-
kubskou noc. V duchu oslav
připraví Záblatští 11. června vý-

stavu a besedu k výročí v po-
bočce městské knihovny, v bu-
dově základní školy. TJ Slovan
Záblatí vás již nyní zve na Me-
zinárodní turnaj v kopané obcí
s názvem »Záblatí«, který se u-
skuteční 27. června na fotbalo-
vém hřišti a nebude kolem toho
chybět ani dobrá zábava. 

Text a foto: František KREJZEK

Záblatští slaví 780. výročí založení obce. Na jejím 
území se však objevil člověk již mnohem dřív. Svěd-
čí o tom archeologické nálezy Na Pískách a Na

Úvoze z doby kamenné i z osídlení Moravské brány.

Záblatí bylo zajímavé už v době kamenné
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Především je to Slezský pohár
amatérských cyklistů se dvěma
odjetými závody. Naším hlav-
ním cílem je soutěž družstev,
a v té jsme rázně vyšlápli do bo-
je o umístění v první trojce 
amatérských týmů z celé sever-
ní Moravy. V obou závodech
vyhrál nováček Jan Ferdyn, ve
své kategorii bodovali druhými
a třetími místy osvědčené opory
týmu Martin Giraczka, Bogdan
Zok a Petr Homola, stejně jako
nová závodnice v kategorii žen,
Ivana Jaklová.

Družstvo je úspěšné také 
v okresní pohárové soutěži. Ta
má za sebou také první vrchol,
tedy okresní přebor. V něm
naši v některých kategoriích ob-
sadili stupně vítězů. V mlad-
ších mastrech první tři místa
(1. Galuška, 2. Zok, 3. Giracz-
ka), ve starších mastrech zlato
a stříbro (1. Ferdyn, 2. Sikora)
a v žákyních přihodila bronz za
třetí místo Aneta Pilchovská.

Pro bikery je prioritou vedle
okresní pohárové soutěže ze-
jména česko-polský seriál »Euro-
region Silesia 2009«. V něm
závodíme proti velmi silným
týmům, především polským.
Na závody jezdí také dost re-
prezentačních bikerů obou ze-
mí, a tak je naše situace mno-
hem složitější, než na silnici.
Ale úspěchy vozíme zejména 
v kategoriích dospělých. Po
rozpačitém začátku se v prů-
běžné tabulce posouvají vzhů-
ru především Tomáš Galuška,
Jenda Baier a Alena Lagová. 

A v okresní pohárovce jsme
se po druhém závodě také pro-
bojovali do vedení v družstvech.
Vyhráno však zdaleka nemáme,
protože silné týmy z Karviné 
a Orlové nám nedají nic zadar-
mo. Mají posily nejen v našich
bývalých závodnících, ale i z o-
kolních prvoligových klubů.

Aktivní jsou také cyklotu-
risté. Do seriálu pro veřejnost

»Nebude-li pršet…« se zapoji-
lo téměř 40 cykloturistů nejen
z Bohumína. A v současné do-
bě již plánují vrchol sezony,
letní pu�ák »pro všechny«. Le-
tos nás čeká celý sever Moravy
s outdoor pobytem v přírodě.

Rostislav ŠARFRATA

Také letos jsou cyklisté úspěšní

S číslem 74 cyklista Jan Baier 
z bohumínského SK Šafrata.

Foto: Rostislav Šafrata

Zejména silniční závodníci rázně vykročili do dvou seriálů,
které jsou naší letošní prioritou.

I přes zataženou oblohu se 16. května zú-
častnilo 35. ročníku oblíbeného turistického
pochodu Z Bohumína do Bohumína více než
150 účastníků, z toho většina cyklistů. 

Trasa, vedoucí krásným okolím Bohumína 
a přírodou Šilheřovic, končila v restauraci Na
Rybníčku.V cíli všichni účastníci obdrželi klobá-
su, diplom a vylosovali si svou výhru v tombole.
Nekončili jsme ovšem v odpoledních hodinách,
jak je u těchto akcí zvykem, ale kdo měl zájem,
mohl zůstat a u kytar zpívat až do pozdního 
večera.

Nezbývá mi, než vyjádřit přání, aby se i další
podobná akce vydařila stejně jako tato, aby nám
přálo počasí a lidem se naše turistické pochody
líbily.

Text a foto: Lucie CHROMIKOVÁ

Pochod z Bohumína do Bohumína

I když počasí akci nepřálo, zábava po skončení 
pochodu pokračovala pod přístřeším stanové plachty.

Několik postřehů 
z 13. ročníku 
Běhu ulicemi města

Nádherné počasí, velká ú-
čast běžců, množství přihlí-
žejících spokojených diváků,
téměř perfektní organizace,
díky sponzorům krásné ceny...
a tak bych mohl pokračovat. 

A navíc kuriozita! Jsme snad
jediný unikát v tom, že sice jde
o veřejný závod (a jako organi-
zátoři jsme velice rádi, že na
něj přijíždějí závodníci z širo-
kého okolí), ale přesto, pokud
nestojí na stupni vítězů běžec
z Bohumína, je při vyhlašová-
ní výsledků oceněn i náš nej-
lepší domácí běžec. Proto pro
zajímavost zveřejňuji jména
nejlepších Bohumíňáků od
těch nejmladších až po senio-
ry: Patrik Piperek (MŠ Bambi-
no), Zuzana Skupienová (MŠ
Smetanova), Denis Kampf
(MŠ Čáslavská), Klára Raffai-
ová (MŠ Rafinérský lesík),
Vladimír Janásek (ZŠ ČSA),
Eliška Marcalíková (Masary-
kova ZŠ), Boris Durčák (Ma-
sarykova ZŠ), Veronika Volná
(ZŠ ČSA), Martin Hanák
(Masarykova ZŠ), Marie Ša-
fránková (ZŠ Skřečoň), Lukáš
Kalous (Masarykova ZŠ), Ka-
teřina Kocybalová (ZŠ ČSA),
Martin Perutka( ZŠ ČSA), Ni-
kola Liberdová (Masarykova
ZŠ), Michal Perutka (AK Bo-
humín), Veronika Kampfová
(SŠ Bohumín), Albín Skalík
(ZŠ ČSA), Alan Franek (Be-
kaert Bohumín), Miroslav
Demjan (Mariášový klub Bo-
humín), Kateřina Thérová
(gymnázium) a Lenka Ptáková
(Masarykova ZŠ). Vůbec nej-
starším běžcem byl Miloslav
Šuster (Sokol Záblatí).

Zdeněk VESELÝ

Memoriál Vladimíra Pekary
7. ročník turnaje v odbíjené Memoriál

Vladimíra Pekary se uskuteční 9. června
od 15 hodin na Oranžovém hřišti Na Ku-
želně. V soutěži tradičně staví své týmy
firmy a organizace z Bohumína i okolí. 
V družstvu musí být minimálně 2 ženy, le-
tos se poprvé platí startovné 400 korun za

pořádají jako každý rok zdarma jízdy pro
děti. Po zavěšeném lanu nad vodní hladi-
nou sjíždějí sedící v jeskyňářském závěsu 
z vysokého břehu na protější stranu. Děti
do 15 let musí přijít v doprovodu rodičů.
Akce je součástí projektu Červen - měsíc
přátelství na soutoku Odry s Olší. Spon-
zory akce jsou Progres, Toyota, město Bo-
humín, Gigatech a Migo. Informace podá
Josef Wagner, e-mail: orcus@speleo.cz 
nebo ✆ 596 014 005. (wag) 

družstvo. Vždy je zajištěno občerstvení.
Svoji účast potvr�te do 5. června na adre-
se bajnarova.d@gym-bohumin.cz. Na vás
všechny se těší kamarádi a přátelé Vládi,
bývalého ředitele gymnázia. (dráp)

Alpský traverz nad Gliňočem
Členové speleologického klubu Orcus

srdečně zvou všechny kluky a holky, kteří
se nebojí výšek, na Alpský traverz. 6. červ-
na od 13 hodin se nad jezírkem v Gliňoči

pozvánky
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Práce v médiích je pro mladé přitažlivá

Terezko, kolik Vám je let?
A jéje. To musím chvilku

přemýšlet… Zaokrouhleně dva-
cet, od dvacítky mi ten věk
dost splývá… ale doopravdy
mi v létě bude třiadvacet.

Kde te� bydlíte a kdy jste 
opustila rodný Bohumín?

Bydlím už čtvrtým rokem 
v Brně, na privátě s dalšími
dvěma studentkami. Do Brna
jsem odešla kvůli studiu na vy-
soké škole.

Co děláte v rádiu Proglas?
Pracuji tady jako externí

moderátorka, čas od času vy-
pomáhám i s redakční prací,
například spolupracuji na scé-
náři soutěžního pořadu Roz-
hlasové městečko, někdy také
připravuji do vysílání pořad
Blahopřání. Zpracuji dopisy 
a gratulace od posluchačů a vy-
beru k nim písničky. 

Co musí člověk umět, aby se 
dostal do rozhlasové stanice?

Určitě je těžší dostat se do
veřejnoprávních médií, než do
soukromých, komerčních. Co
se týče pozice moderátora, je
zapotřebí umět mluvit a nebát
se mluvit, důležité je mít hla-
sové dispozice a žádné výrazné
vady řeči. V Proglasu si mode-
rátor vysílání zároveň technic-
ky zabezpečuje, takže netech-
nické typy, jako například já,
se musí rychle naučit novým
věcem, umět zaimprovizovat,
přizpůsobit se dané situaci…
Moderátor by měl umět vytvá-
řet přirozené přechody mezi
různými typy pořadů, hudeb-
ními žánry. Co já sama vní-
mám na téhle práci jako obtíž-
né, je být za všech okolností 
»v pohodě«, umět působit pří-
jemně a vyrovnaně.

Je Proglas ryze křes	anská stanice?
Myslím, že Proglas je hlavně

stanicí pro všechny generace.
Obsah našeho vysílání pocho-
pitelně prioritně staví na křes-
�anských hodnotách, snažíme
se lidem nabídnout »něco ji-
ného« než ostatní. Máme stá-

lou základnu posluchačů, kteří
nás poslouchají hlavně kvůli
duchovně zaměřeným věcem
(přenosy mší svatých, modlit-
by růžence apod.). Ale záro-
veň si každý u nás něco svého
může najít - máme kvalitní po-
řady pro děti, četby na pokra-
čování, vysíláme vážnou hud-
bu, dechovku a věnujeme se
různým hudebním žánrům, od
folku přes rockovou hudbu až
po etno a jazz. A pokud vím,
naše pořady poslouchají i ne-
věřící.

Jak se připravujete na
moderování?

Kromě dlouhodobé práce
sama na sobě (tedy různá hla-
sová školení s odborníky, kteří
k nám do rádia chodí, přepo-
slouchávání sebe sama a po-
slouchání dalších kolegů i ji-
ných rádií) k tomu patří i pří-

prava na konkrétní službu -
ranní, dopolední, odpolední 
a večerní. Každá má něco do
sebe, je jinak programově na-
plněna a na moderátora klade
jiné nároky. Já dělávám nejčas-
těji ranní (už jenom kvůli ško-
le) a taky musím říct, že mě
nejvíc baví, možná právě pro-
to, že je nejsvižnější, hodně
zpravodajská, informační a já
můžu dát do éteru něco sama
ze sebe. Oproti tomu je taková
večerní služba méně náročná
na »mluvení« samotné, mode-
rátor bývá spíš jen hlasatelem,
který uvádí jednotlivé pořady.
Obvykle si předem napíšu 
alespoň v bodech to, co bych
chtěla říct. U delších vstupů si
raději napíšu přesné formula-
ce, protože noční můrou každé-
ho moderátora je trapné ticho.

Neláká vás práce v televizním
studiu, například na stanici 
Telepace?

Práce v televizi mě popravdě
řečeno lákala už odmala. V sou-
časnosti mám už zkušenost 

i s televizí, konkrétně s Televi-
zí Noe, kterou provozuje os-
travské studio Telepace. Pravi-
delně každý měsíc tam mode-
ruji Misijní magazín, což je ho-
dinový pořad o misiích, o zají-
mavých lidech, kteří pomáhají
chudým obyvatelům v různých
zemích světa. 

Co byste nejraději moderovala?
Ráda bych jednou v budouc-

nu měla vlastní pořad pro mla-
dé, nejlépe nějaký diskusní,
ale to je ještě hodně ve hvěz-
dách. Te� mi obrovskou ra-
dost dělá moderování Rozhla-
sového městečka, což je sou-
těžní pořad pro děti i dospělé,
založený na rozhlasové mini-
mystifikaci. Pohodový pořad
zejména pro nespavce je taky
Noční cukrárna, kde jsme dva
moderátoři a povídáme si na
určité téma, občas soutěžíme 
o hudební ceny a pouštíme
písničky, které běžně ve vysílá-
ní nezaslechnete.

Co studujete a jakou to má 
souvislost s rádiem?

Tereza Stoszková ve studiu rádia Proglas. Foto: Pavel Šaněk

Studuji češtinu a estetiku na
Filozofické fakultě Masaryko-
vy univerzity. Te� mě ale ne-
napadá žádná souvislost s rá-
diem… možná že díky usilov-
nému přehrabování se v litera-
tuře a pravidlech českého pra-
vopisu mám slušnou slovní zá-
sobu a umím správně česky
psát a mluvit. Ale mohu říct,
že nejvíc mě dopředu posunu-
je samotná praxe.

Co budete dělat, až dostudujete?
Otázka zní, jestli vůbec kdy

dostuduji. Určitě bych ale po
škole chtěla zůstat v Proglasu,
nebo v nějakém jiném médiu.
Moderování mě skutečně baví
a naplňuje. Pro mě je hodně
důležitý kolektiv, společenství
výborných lidí, kteří mají po-
dobné hodnoty jako já a dělají
svou práci s nadšením. A když
se někde člověk cítí dobře a se-
bejistě, tak je to ve výsledku
hodně znát.

Vrátíte se do Bohumína?
Ono se říká: »Člověk míní,

Pán Bůh mění…« Takže já tu-
hle otázku nechávám prozatím
otevřenou.

František KREJZEK

Na Terezku Stoszkovou jsem narazil náhodou při poslou-
chání internetového rádia Proglas. Upoutalo mne, že je z Bo-
humína a hned jsem se zajímal, co v rádiu Proglas vlastně dělá. 

l idé  okolo nás
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Příčinou může být tzv. syndrom karpálního tunelu. Vzniká
dlouhodobým stlačením středového nervu (nervus medianus) 
v oblasti zápěstí, v prostoru nazývaném karpální tunel. Úraz ne-
bo otok některé šlachy zmenší v karpálním tunelu prostor a ná-
sledně dojde k útlaku nervu. Útlak má za následek postupně 
narůstající bolesti, brnění a další příznaky podstatně zhoršující
kvalitu života. 

Postižení je zpočátku
vratné, v případě déletrvajícího útlaku
nervu jsou však již změny trvalé. Ačkoli 
intenzita obtíží může u pacienta v průběhu
času kolísat, většinou se potíže zhoršují 
a často si nakonec vynutí operační řešení.

Jaká je příčina?
Onemocnění se vyskytuje nejčastěji po

padesátém roce života a ženy bývají posti-
ženy dvakrát častěji. V anamnéze často
zjistíme stereotypní práci spojenou s pev-
ným držením předmětů a vibracemi, 
úrazy, zlomeniny zápěstí, celková onemoc-
nění např. revma, cukrovku a poruchy
funkce štítné žlázy, hormonální změny 
v souvislosti s těhotenstvím apod.V po-
slední době se objevuje i u mladších věko-
vých kategorií v souvislosti s jednorázo-
vým přetěžováním končetiny a zápěstí při
práci s počítačem.

Jak se onemocnění projevuje?
Při typickém průběhu dochází k brnění

palce, ukazováku a prostředníku ruky, čás-
tečně i čtvrtého prstu postižené ruky. Zpo-
čátku hlavně v noci, kdy se nemocný 
i několikrát během noci pro tyto potíže
probouzí a ráno po probuzení mívá pocit
tupé, necitlivé a neohrabané ruky, nemoc-
ní si často ulevují svěšením a protřepává-
ním ruky. Postupně se potíže zhoršují 
a stávají se trvalými. Objevuje se snížení
svalové síly a zmenšení svalstva palce, po-
cit neobratnosti celé ruky, vypadávání
předmětů z ruky a později i oslabení stisku
ruky.

Jaké máme možnosti 
diagnostiky a terapie?
Pro stanovení definitivní diagnózy je

bezpodmínečně nutné provést neurofyzi-
ologické vyšetření (EMG). Toto speciali-

zované vyšetření provádí neurolog ve své
ambulanci a zde úzce spolupracujeme 
s doktorem Milbergerem.

Na základě neurologického vyšetření je
indikována terapie. Zpočátku může po-
moci místní aplikace kortikoidů, většinou
ale indikujeme terapii chirurgickou. Její
výhodou je okamžitý ústup potíží po zru-
šení útlaku nervu.

Zkušený operatér tento výkon provádí 
v místním znecitlivění během 10 až 15 mi-
nut, z krátkého, asi 2 cm dlouhého, podél-
ného řezu nad oblastí zápěstí. Stehy se vy-
tahují za 10 až 14 dní, další dva týdny by
měl pacient dodržovat klidový režim s o-
mezením zátěže na operovanou končeti-
nu. Celková doba léčení je 1 až 2 měsíce
podle rychlosti rehabilitace, která navazu-
je na chirurgickou terapii. Nelze počítat 
s tím, že ihned po operaci dojde k úplné-
mu návratu citlivosti prstů. Závisí na době
útlaku nervu a jeho stupni poškození. Je
nutné někdy počítat i s delší dobou, než se
citlivost upraví. Konečná citlivost nemusí
dosahovat úrovně před operací. Na druhé
straně dobrou informací pro pacienty je,
že noční bolesti vymizí ihned po výkonu.  

Nepatříte mezi osoby s touto nemocí?
I dnes můžeme vidět nemocné, kteří

přicházejí s velmi pokročilými klinickými
projevy a potížemi. Jejich anamnéza je vel-
mi dlouhá, většinou typická, a přesto
mnoho let zbytečně trpěli. Mezi nejčastěj-
ší příčiny patří malá informovanost ne-
mocných, kteří počínající projevy zlehčují,
lékaře vůbec nenavštíví nebo se dostavují
k vyšetření pozdě.

Vypadávají vám předměty z rukou?

okénko lékaře
Pokud patříte do výše popsané rizikové

skupiny pacientů, věnujte svůj čas i pre-
venci. Protahujte si paže, zápěstí, ramena
a krk jednoduchými cviky. Pravidelně si
masírujte a protahujte prsty, ohýbejte zá-
pěstí nahoru a dolů a zavírejte a otevírejte
ruce, abyste zabránili otokům. Při práci na
počítači se snažte udržovat zápěstí v rovi-
ně, a nikoli ohnuté nahoru nebo dolů. Po-
ři�te si ke klávesnici podložku pod zápěs-
tí. Vaše poloha musí co nejméně zatěžovat
všechny klouby, záda udržujte vzpřímená.

Závěr
Syndrom karpálního tunelu je časté 

onemocnění, které výrazně zhoršuje kvali-
tu života nemocných. Jeho diagnostika je
přitom poměrně snadná. Při správně sta-
novené diagnóze a terapeutickém postupu
lze očekávat u velké většiny nemocných
zlepšení stavu. Za výhodnější považujeme
indikaci k dekompresivní operaci, která
vede u lehčích forem k úplnému ústupu
klinických projevů a u těžších k subjektiv-
nímu zlepšení. Proto, pokud trpíte výše u-
vedenými potížemi či příznaky, neváhejte
navštívit chirurgickou nebo přímo neuro-
logickou ambulanci, kde budete podrob-
něji vyšetřeni a bude vám doporučen další
postup.

Tomáš SOBALÍK, 
primář chirurgického oddělení BMN, a. s.

středový nerv

Úřad práce v Karviné podpoří přijetí obtížně umístitelných uchazečů o zaměstnání, kterým
nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem, finančním příspěvkem na pořízení majetku
potřebného ke zřízení nového pracovního místa. 

Příspěvek se může poskyt-
nout formou jiného účelově
určeného příspěvku zaměstna-
vatelům až do výše úřadem
práce schválených nákladů,

potřebných ke
zřízení nového
pracovního místa, maximálně
do částky 130 tisíc korun na
jedno pracovní místo. Pod-

mínkou pro po-
skytnutí pří-

spěvku je podání žádosti za-
městnavatele, včetně požado-
vaných příloh, v termínu od 

Mimořádný příspěvek na zřízení nových pracovních míst

práce

1. června do 31. července
2009. Bližší podmínky lze zís-
kat v kanceláři č. 613, v 6. pat-
ře budovy Úřadu práce v Kar-
viné, na tř. Osvobození 60a/
1388, Karviná-Nové Město,
tel. 950 126 461 (paní Kanto-
rová nebo paní Kurovská). 

Oznámení ÚP Karviná
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Po roce 1990 převzala vláda
Václava Klause státní kasu 
s dluhem asi 150 miliard ko-
run, v roce 1998 pak Zeman
přebíral zadlužení země ve výši
200 miliard korun. Na konci
roku 2006, kdy se stal premié-
rem Mirek Topolánek, činil
státní dluh 800 miliard korun. 
Z tohoto vývoje autor článku 
v Oku č. 10 vyvodil »jasný zá-
věr«, že největší zadlužení
způsobily sociálně demokra-
tické vlády v období 1998 -
2006. Pro konec roku 2009 je
avizován státní dluh 1,2 bilio-
nu korun. Nárůst 400 miliard
korun, tj. výsledek tříleté vlá-
dy premiéra Topolánka a mi-
nistra financí Kalouska. 

Jaká je skutečná pravda? 
Klausova vláda přebírala

dluh 150 miliard Kč po údajně
»ekonomicky hrůzostrašné

V poslední době se této rubrice setkáváme s velkými dezin-
formacemi, ba je možno mluvit o velkých lžích. Jedna z nich
se týká zadlužení českého státu, jeho vývoje a hledání viníků. 

Kdo škodí, kdo straší - jaká je pravda?

Vladimír Remek - kandidát do Europarlamentu

vládě minulého režimu«. Vů-
bec se nemluví o pohledáv-
kách Českého státu, které na-
opak státní dluh mohly zmen-
šit. Díky zvláštní metodě pri-
vatizace v letech 1992 - 1996,
kdy se privati-
zovalo formou
nekontrolova-
ných úvěrů, převzala Zemano-
va vláda zdevastované banky
se stovkami miliard rizikových
úvěrů (něco podobného jako
dnes v USA). Vláda Zemana
byla nucena tyto banky sano-
vat a privatizovat za velmi ne-
výhodných podmínek. Tato
sanace je odhadována na 500
až 600 miliard korun. Zhruba
polovinu této ztráty kryla Ze-
manova vláda z výnosu priva-
tizace velkých státních podni-
ků (plynárenství, vodovody 
a kanalizace aj.), které mohly

být použity do investic a roz-
vojových aktivit. Druhá polo-
vina se promítla do zadlužení
státu. V období 2002 až 2006
se na zvýšení státního dluhu
nejvíce podílely navýšené man-
datorní výdaje (sociální podpo-
ra, porodné, mateřská), které
tehdy ve vládě a Parlamentu
prosazovali především lidovci.  

Je tedy vel-
mi zajímavé
číst, jak vidí 

a prezentují vývoj státního
dluhu někteří modře a černě
zabarvení odborníci.

A krajské finance vůbec ne-
jsou tak růžové, jak se píše 
v minulém Oku. Kdo namluvil
exnáměstkovi Drobilovi, že
přebytek hospodaření za mi-
nulý rok je 2,5 miliardy ko-
run? Převzali jsme kraj s pře-
bytkem 0,5 miliard korun, se
školami a nemocnicemi ve špat-
ném technickém stavu, se ztrá-
tovým hospodařením letiště, 
s megalomanským projektem

knihovny za 1,5 miliardy ko-
run. A malá perlička: společ-
nost Moravskoslezská servis-
ní, jejíž jedinou vykázanou
činností byl nákup služebních
aut a služební cesty, vyprodu-
kovala ztrátu, která ve finále
může přijít daňové poplatníky
na 8 milionů korun. Navíc za-
čal kraj letos splácet miliardo-
vý úvěr od EIB (Evropská in-
vestiční banka) a dalších 80
milionů korun musel vrátit
SFDI. Nové vedení chystá ú-
pravy rozpočtu tak, aby více
odpovídal volebním prioritám
ČSSD - podpoře školství, zdra-
votnictví a sociálních služeb.
A tak místo rozlétávání ztráto-
vých leteckých linek, výstavby
golfových hřiš� a dalších mega-
lomanských projektů přesune-
me peníze na opravy škol, ne-
mocnic, na výstavbu nových
sportoviš� a pomůžeme také
vysokým školám v našem kraji.

Alfréd MICHALÍK, 
Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

Vladimíre, do kampaně pro volby do EP 2009
jsi vstoupil s heslem, které tě provází už delší
dobu - »Přes překážky ke hvězdám«. Jak lze
z tohoto pohledu stručně charakterizovat tvé
dosavadní působení v Europarlamentu?

Nic v životě není zadarmo. A člověk ne-
musí mířit zrovna ke hvězdné obloze. Je
na nás, jak obstojíme v »souhvězdí« Ev-
ropské unie. Proto v Evropském parla-
mentu podporuji například projekty řeše-
ní energetických otázek, včetně nezastupi-
telného místa jaderné energetiky mezi
zdroji bez emisí CO2. Stejně tak i program
fúzní reakce ITER. Jsem zastáncem rozvo-
je systému družicové navigace Galileo. Je
šancí jak pro Evropu, tak i pro ČR udržet
se na špičce vědy a techniky. To vše přine-
se i nová pracovní místa a je perspektivou
pro mladou generaci. Společně s důrazem
na sociální aspekty EU a prosazováním
výhodných vztahů s Ruskem jsou to moje
hlavní priority i do budoucna.

Dá se stručně říci, co podporuješ?
Pokusím se o to. Moje ANO patří rov-

ným příležitostem, postavení a zacházení

mezi státy i občany EU, efektivní vzájemně
výhodné spolupráci v zájmu občanů, ener-
getické bezpečnosti s důrazem na »bez-
emisní« zdroje, včetně jaderné energie.
Podporuji perspektivní špičkové projekty 
v zájmu nových pracovních příležitostí 
a zlepšení kvality života obyvatel EU (Gali-
leo, jaderná fúze, nanotechnologie atd.).

Proti čemu naopak vystupuješ?
Moje NE zní také poměrně jasně. Jsem

proti přebytečné byrokracii a zbytečným
nařízením a poručníkování Bruselu, proti
bezbřehému liberalismu a globalizaci na
úkor sociální orientace Evropy pro lidi 
a proti novým cizím vojenským základnám
v Evropě.

A nakonec ještě trochu osobněji, abychom 
vyhověli těm, kteří tvrdí, že toho o našich 
kandidátech pro volby do EP 2009 vědí málo,
zejména z tzv. lidského pohledu. Jak je možné
zvládat časově práci europoslance, není 
důsledkem třeba i méně času pro koníčky 

pol i t ika

Kdo by neznal Vladimíra Remka,  prvního československého kosmonauta, který
kandiduje opakovaně jako bezpartijní za KSČM do Evropského parlamentu. Při
jeho poslední návštěvě Ostravska jsem mu proto položil několik otázek.

a nedostáváš se tak trochu »vedle« reálného
života lidí v České republice?

Je pravda, že nemám tolik času na ko-
níčky. Už se při neustálém pohybu po Ev-
ropě nemohu věnovat mé oblíbené akva-
ristice. Jen zpovzdálí stíhám sledovat no-
vinky automobilek a jen sporadicky si uží-
vám příjemné chvíle ve společnosti našich
čtyřnohých kamarádů - pejska a kocoura.
Kontakt s běžným životem se ale snažím
stále držet, mám spoustu dobrých zná-
mých, hodně přátel a pár kamarádů, se
kterými si sem tam dám sklenici piva. Ti
mi otevřeně a od plic řeknou, co si myslí.
A nakolik se moje úvahy shodují s pře-
mýšlením lidí u nás? Obrazně řečeno, 
i když hodně z vás mne často poznává, za-
tímco já pochopitelně drtivou většinu o-
sobně neznám, řekl bych, že jsem vám
mnohem blíž, než si myslíte.

A nakonec, až zase někdy příště přijedeš na
Ostravsko, můžeš se zastavit alespoň na skok
na besedu s občany Bohumína? 

Děkuji za pozvání, slibuji, že si čas udě-
lám. Zatím přeji Bohumíňákům, a� v na-
stávajících eurovolbách mají š�astnou ru-
ku.

Za rozhovor poděkoval Jiří STRNAD,
předseda MěV KSČM
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Mladí hasiči podpořili dobrou věc
V ulicích města jsme se

mohli setkat 13. května se
skupinkami dobrovolníků,
kteří se zapojili do akce Čes-
ký den proti rakovině. Také
mladí dobrovolní hasiči z Ko-
pytova, ve spolupráci se svý-
mi staršími kolegy, se této
akce zúčastnili.

Vytvořili skupinky a nabízeli
k prodeji žluté květinky měsíč-
ku lékařského, symbol Ligy
proti rakovině, a rozdávali in-
formační letáčky. Mohli jste je
potkat nejen v Bohumíně, ale
také v nedaleké Ostravě. Mladí
hasiči byli mile překvapeni zá-
jmem veřejnosti o tuto akci. 
A tak prodej 750 kusů květinek
netrval déle než jednu hodinu 
a vynesl do fondu Českého dne
pro rakovinu 13 tisíc korun.
Mladé hasiče dobrovolná akce
nadchla a jsou rozhodnuti ji
příští rok opět podpořit. (mly)

Husa velká (Anser anser)
Příroda kolem nás  -  ptáci  Bohumína (43)

V minulosti jsme mohli pozorovat husy velké v okolí měs-
ta pouze mimo hnízdní období. Koncem 90. let minulého
století začaly hnízdit i na rybnících mezi Bohumínem a Os-
travou a od té doby je můžeme pozorovat během celého ro-
ku. Jsou to tažní ptáci, kteří od nás odtahují v září do jižní
Evropy a severní Afriky a vracejí se zpět v březnu.

Husa velká je dlouhá 80 cm
a má rozpětí křídel kolem 170
cm. V letu ji prozradí nosové
štěbetání »ong ong« nebo zvuč-
né troubení, které se nijak
neliší od hlasu domácích hus.
Je rozšířena v celé Euroasii,
ale ve střední Evropě se vzhle-

dem k tradičnímu lovu vysky-
tuje pouze ostrůvkovitě. U nás
je rozšířena především v ryb-
ničních oblastech jižních Čech,
Polabí, jižní Moravy a Poodří.
Díky ochraně hnízdiš� se její
stavy postupně zvyšují. Husy
žijí po celý život v páru. Hníz-

do staví samice na vyvýšeni-
ně v rákosí. Podklad ze stébel
obsahuje také značné množ-
ství prachového peří, kterým
jsou po dobu inkubace (27 -
28 dní) vejce zakrývána bě-
hem přestávek v sezení. Hníz-
dění probíhá od března do
května. Oba partneři při ohro-
žení brání snůšku před vetřelci
syčením, kousáním a mává-
ním křídel. Vajec bývá 5 až 10
a housata vodí oba rodiče. 
Živí se trávou, obilím, bobule-
mi a bylinami.

V posledních letech husy
velké stále častěji zimují již ve
střední Evropě - klíny jejich
hejn se rýsují na zimní obloze
i v Bohumíně. Pravidelně se 
u nás objevují také severské
husy polní a husy běločelé.
Letos jsme 10. ledna s kolegou
Grzegorzem Chlebikem nalez-
li nocoviště asi pěti tisíc divo-
kých hus u polské příhraniční
vesnice Nieboczowy. V mrazi-
vém ránu se před rozedněním
jejich hlasité kejhání rozléha-
lo nivou Odry na kilometry. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJVodící pár hus velkých s housaty.

Na zajímavý školní
výlet za humna

Komise kultury, zástupci
některých škol a občanské-
ho sdružení Maryška vyjeli
27. května společně do sou-
sedního Polska, aby zde na-
šli tipy pro školní výlety. 

Nedaleké Krzyżanowice na-
bízejí ve svém nejbližším okolí
zajímavé objekty. Upoutat by
mohla kovářská dílna, jejíž za-
ložení se datuje do 18. století,
kostelík vyzdobený pouze dře-
věnými sakrálními sochami 
a plastikami nebo starý, udržo-
vaný mlýn, ve kterém jeho
majitel stále mele mouku pro
sedláky v kraji. »Sousedé za
Odrou nějak více dbají na svou
historii, své dědictví po předcích
udržují v dobrém stavu a radují
se z dovedností dědů, které jsou
již pomalu zapomenuty,« sdělil
své dojmy Jiří Spáčil, který při
putování natáčel reportáž pro
vysílání Televizního informač-
ního kanálu. (frk)

krátce

Aqua aerobic -
novinka v Aquacentru

Aquacentrum nabízí další
zajímavé zpestření a rozšíře-
ní služeb - můžete si zde nově
zacvičit aqua aerobic.

Cvičení ve vodě probíhá dva-
krát týdně, v úterý a ve čtvr-
tek, vždy v čase od 19.30 do
20.30 hodin a vedou je zkuše-
né lektorky. Aqua aerobic je
vhodný pro ženy i muže. V ba-
zénu si navíc můžete zapůjčit 
i pomůcky pro cvičení. Z dů-
vodu omezeného počtu cvičí-
cích je nutná telefonická ob-
jednávka na čísle 596 092 300
nebo 777 707 786, popřípadě
přímo v pokladně aquacentra.

(luk)

Pozvánka na soutěž
Na Pohárovou soutěž mla-

dých hasičů vás zve Sbor dob-
rovolných hasičů z Kopytova 
v neděli 14. června od 14 ho-
din. Bude se soutěžit v discip-
línách uzlová štafeta a požární
útok. Akce proběhne u hasič-
ské zbrojnice v Kopytově a je
pořádána v rámci oslav  85.
výročí založení sboru. (red)
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Blahopřání - jubilea
6. června oslaví 

své životní jubileum

80 let 

paní Marie
ZAHUMENSKÁ.

�
Do dalších let hodně štěstí, zdraví 

a pohody v kruhu své rodiny 

a známých přeje srdečně syn Ladislav,

snachy Lenka a Jiřina, vnuk Lukáš. 

Řekli si ANO 
Lumír Chroboček a Marie Dorotíková,

oba z Bohumína

Marek Palka a Hana Zatloukalová, 

oba z Bohumína.

Ervín Seidler, * 1930, Bohumín

Jaroslav Glos, * 1948, Bohumín

Eva Podešvová, * 1942, Bohumín-
Šunychl

Alžběta Lukášová, * 1925, Bohumín

Helena Musiolová, * 1933, Bohumín-
Skřečoň

Helena Cieslarová, * 1928, Bohumín-
Skřečoň

Naposledy 
jsme se rozloučili

Vzpomínky - úmrtí Ruku Ti už nepodáme,
abychom Ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

�
3. června by se dožil

60 let 

pan Ing. Jaromír PLUTA. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu tichou vzpomínku. 

Manželka, dcera a syn s rodinami.

Jen vzpomínky nám zůstaly
na roky kdysi š	astné, 

jsou v našich srdcích ukryté,
jsou hluboké a krásné. 

16. června vzpomeneme

smutných 25 let od úmrtí

paní 
Alžběty ZLOTÉ

z Pudlova. 

S láskou a úctou vzpomínají dcera Anička,
syn Bedřich s manželkou Jarmilou a ze�

Rudolf. Nikdy nezapomenou a za všechno,
co pro ně udělala děkují své babičce 

vnučky Jana, Radka a Barborka s rodinami
a vnuk David s manželkou.

Děkuji rodině, 

sousedům a známým

za projevenou 

soustrast, květinové

dary a účast 

na posledním 

rozloučení 

s mou maminkou 

paní Štěpánkou SOBALOVOU.

�
Děkuje dcera Alena Gruszewská.

A za vše, za vše dík, 
za lásku jaká byla,
za život jaký byl...
15. května zemřel 

ve věku 61 let 

po těžké nemoci 

pan Jaroslav
GLOS.

Za účast při posledním rozloučení, 

za květinové dary a kondolence 

děkuje manželka Jarmila. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu

prosím tichou vzpomínku.

Ten, koho milujeme, 
neumírá, ale žije stále 

v našich srdcích.
12. června vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší
milované maminky,
babičky a prababičky

paní Adély
SUCHÉ.

Zároveň 26. května uplynulo 9 let 
od úmrtí jejího manžela 

pana Arnošta SUCHÉHO. 
Vzpomínají a nikdy nezapomenou dcera

s manželem, syn, vnoučata a pravnoučata.

Odešla najednou 
bez slůvka rozloučení.

Tak náhle, 
že je to těžko k uvěření.

�
14. června uplynou 

2 roky od chvíle, 

kdy nás náhle opustila 

paní Antonie WOLKOVÁ. 

S úctou a láskou stále vzpomíná 

celá rodina a všichni známí.

Děkuji všem, kteří se

19. května naposledy

rozloučili 

s panem Ervínem
SEIDLEREM, 

za projevy soustrasti 

a květinové dary. 

Rovněž děkuji i pohřební službě paní Ba-

larinové a jejím spolupracovníkům. 

Manželka Alena Seidlerová.

Děkuji přátelům, 

známým, sousedům 

a bývalým 

spolupracovníkům 

paní Evy
PODEŠVOVÉ, 

kteří se s ní 

přišli rozloučit 21. května 

do smuteční síně ve Starém Bohumíně.

Sestra Jarmila s rodinou.

7. června oslaví 

paní Milada
GEBAUEROVÁ

své 75. narozeniny. 

�
Mnoho zdraví, štěstí a do dalších let

spoustu elánu a radosti ze života 

s láskou přejí dcera Soňa 

a syn Mirek s rodinami.

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
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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

● 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.

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

● 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.

inzerce
● Nebankovní půjčka. Po-

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

● Prodám dr. byt 3+1 na ul.
Tovární, cena 700 000 Kč, ✆
731 045 044.

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

● NEJVÝHODNĚJŠÍ PO-
VINNÉ RUČENÍ! Akce: sle-
va 60 %! Např. 1001 - 1350
cm3 ročně 1 738 Kč. Kancelář
»Levná pojistka«, Studentská
641, vedle GE Money. PO
a ST 9 - 17 hod. ✆ 605 363 579,
www.levna-pojistka.cz.

● Prodám garáž na Trnkové
ulici, cena dohodou, ✆ 736
262 903.

● Koupím pozemek v Dol-
ní Lutyni do 2 000 m2. ✆ 
731 884 178, volejte po 17 ho-
dině, ne RK!

● Prodám dr. byt 1+1 
v centru Bohumína, 4. patro,

po rekonstrukci. Zděné jádro,

nová koupelna, kuch. linka,

vestavěná skříň, plast. okna.

Cena 650 000, ✆ 776 391 788.

● Pronajmu 1+0 ve St. Bo-

humíně, část. zařízený, po ren.

✆ 603 750 560.

● Nabízím hlídání dítěte
od září, ✆ 605 944 735.

● Prodám dveře vchodové,

plastové a okna, bílá a hnědá,

z neuskutečněné stavby. Dále

zahradní branku vč. sloupků 

a pletiva. Vše nové, levně. Při-

vezu zdarma, ✆ 777 106 709.

● Pronajmu dlouhodobě
byt 0+1 s lodžií v centru Boh.,

✆ 736 228 883.

● Prodám dr. 1+1 v Boh.,

nedaleko centra, zateplený, 

2. p., event. vyměním za větší,

dohoda, doplatek možný, 

✆ 736 228 883.

MYTÍ  HROBŮ
Vaše hroby umyjeme,

uklidíme, osadíme 
a upravíme.

Možná i celoroční péče.
Volejte 608 417 050.

UŠETŘÍTE!
Sjednám Vám povinné 

a havarijní pojištění právě
pro váš automobil, motocykl, 

nákla�ák...
Zastupuji pouze renomované
pojiš�ovny: Česká pojiš�ovna,

Allianz, Kooperativa...
Jan FOJTŮ,

Mládežnická 259, Skřečoň
✆ 604 730 472, e-mail:
jan.fojtu.bohumin@seznam.cz

JARNÍ AKCE do 15.7.
➮ válendy od 1850,- Kč
➮ letiště od 4500,- Kč
Další nabídka
➮ rozkládací křesla a válendy
➮ patrové postele
➮ španělské deky
➮ dětské oblečení
➮ opravy nábytku
ČALOUNICTVÍ RYCHVALD

www.calo-s.ic.cz
Záblatská 1282

✆ 777 026 403

MALOVÁNÍ



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ ,  SPORTOVNÍ  A  SPOLEČENSKÉ  DĚNÍ  VE  MĚSTĚ od  4 .  do  18 .  če rvna

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 14.6. v 10 hodin NA PŮDĚ ANEB KDO MÁ
DNESKA NAROZENINY? Animovaný český film
pro děti, 70 Kč.
■ 18.6. v 19 hodin - budova kina, 19.6. ve 21.15
hodin - letní kino VÉVODKYNĚ. Historický film USA,
Velká Británie, Itálie, Francie, přístupný, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 7. a 14.6. od 18 hodin KURZ KRESBY A MAL-
BY s Jirkou Gregerem. Kreslíme a malujeme s bo-
humínským malířem Jiřím Gregerem. 
■ 18.6. v 17 hodin PROFESOROVA LÁSKA. Au-
torská divadelní hra. Hudba, písně, milostná poe-
zie, vtipné dialogy a humorné vyprávění.

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.

■ 6.6. v 15 hodin BOBEŠ DĚTEM A TATÍNKŮM 
K SVÁTKU. Zábavné odpoledne s programem,
dárečky pro tatínky a děti a představením divadél-
ka. Centrum Bobeš.
■ 8.6. v 10 hodin JAK ZVLÁDAT OBDOBÍ VZDO-
RU? Beseda s Jaroslavou Krömerovou, RC Slůně.
■ 17.6. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
Pouze na telefonickou objednávku, centrum Bobeš.
■ 17.6. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ V BOBŠI.
Centrum Bobeš.
■ 18.6. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S ADOPTIV-
NÍMI DĚTMI. Herna pro veřejnost uzavřena!
Centrum Bobeš.

OSTATNÍ KULTURA

■ 4., 11. a 18.6. od 16.30 do 18 hodin EXIT
KLUB. Klubovna na faře - modrá budova na Masa-
rykově ulici.
■ 7.6. OSLAVY MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ.
Akce v rámci spolupráce měst Bohumín a Krzyża-
nowice Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry
s Olší, Bieńkowice, Polsko, www.krzyzanowice.pl.
■ 7.6. v 15 hodin SPOLEČNÁ POLSKO-ČESKÁ
SLAVNOST. Pestrý program, hraje skupina Absurd,
vstup zdarma, areál kempu Europa v polské Olze.
■ 9. a 16.6. od 14 do 15 hodin KLUB PRIMA HO-
DINKA. Křes�anský klub pro děti 1. až 5. tříd, Ma-
sarykova základní škola - třída I.A. � Miriam Pas-
zová,☎ 736 627 503.

SPORT

■ 4.6., 8.6., 9.6., 10.6. a 11.6. vždy v 16 hodin
BOHUMÍNSKÁ TENISOVÁ LIGA 2009. Kurty za

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 1. - 30.6. POZNEJ NÁŠ KRAJ A HORNICTVÍ
HROU! Výstava fotografií dětí z fotokroužku Do-
mu dětí a mládeže v Bohumíně, foyer kina K3 Bo-
humín.
■ 6.6. ve 13 hodin CESTA KOLEM SVĚTA. Dětský
den - kdo projede celý svět, dostane malou slad-
kost, Hobby park, 10 Kč. 
■ 13.6. v 19 hodin ŘEČI. Situační komedie z pera
amerického dramatika Neila Simona o V.I.P. večír-
ku v podání divadelního souboru Mědk Karviná
K.V.A.S., sál kina K3 Bohumín, 50 Kč.
■ 4., 11., 18. a 25.6. v 16 hodin DECHOVKOVÉ
ČTVRTKY. K poslechu zahraje Dechový orchestr
ŽDB Group a.s. pod vedením Vladislava Oravčáka
(4. a 18.6.) a Dechový orchestr Českých drah pod
vedením Ladislava Drahozala (11. a 25.6.),  nám.
T. G. Masaryka.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 1. až 24.6. BOHUMÍN-ZÁBLATÍ V PROMĚ-
NÁCH ČASU. Výstava dobových dokumentů a fo-
tografií, souvisejících s historií bohumínské části
Záblatí. Malá galerie knihovny K3 Bohumín.
■ 4.6. v 10 hodin SE SLŮNĚTEM V KNIHOVNĚ.
Setkání Čtenářského klubu dětí a rodičů s knihami
a literaturou.
■ 11.6. od 15 hodin POVÍDEJ, POVÍDEJ POHÁD-
KU. Zábavné odpoledne s cestováním z pohádky
do pohádky.
■ 11.6. v 17 hodin BOHUMÍN-ZÁBLATÍ SLAVÍ
780 LET. Beseda spojená se čtením z kroniky
Záblatí a s vyprávění pamětníků. Povídat se bude
o historii i současnosti bohumínské části Záblatí,
studovna záblatské knihovny, 20 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN 

kamené kino na Studentské  781, 
letní kino v amfiteátru parku Petra Bezruče

■ 6.6. ve 21.15 hodin - letní kino, neděle 7.6. v 19
hodin - budova kina STRÁŽCI - WACHTMEN.
Film Velká Británie, přístupný od 15 let, 70 Kč.
■ 7.6. v 10 hodin MONSTRA VERSUS VETŘELCI.
Animovaný sci-fi film USA pro děti, 60 Kč.
■ 11.6. v 19 hodin - budova kina, 12.6. ve 21.15
hodin - letní kino PŘEDČÍTAČ. Romantický váleč-
ný film USA, Německo, přístupný od 15 let, 75 Kč.
■ 13.6. ve 21.15 hodin - letní kino, 14.6. v 19 ho-
din - budova kina GRAN TORINO. Krimi thriller
USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.

P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w. m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w. k 3 b o h u m i n . c z

internátem Střední školy na Revoluční ulici. �
Svatopluk Bogumski, ☎ 608 884 891.
■ 5.6. v 9 hodin PLAVIDLO 2009 - plavba po Os-
travici a Odře do Polska. Mezi 11 a 11.30 hodinou
křest vodáckého průvodce u Odry ve Starém Bo-
humíně, 11.30 odplutí flotily do Zabełkowa. Čes-
ko-polská vodácká akce.
■ 6.6. v 9 hodin FK Bohumín - FC Staříč. FOTBAL
starší žáci, skupina B, v 10.45 hodin utkání mlad-
ších žáků. Hřiště Faja.
■ 6.6. v 10.30 hodin ČASOVKA. Silniční cyklistic-
ký závod - 4. závod Slezského poháru amatér-
ských cyklistů, 2. etapa Master Prix 2009.
■ 6.6. ve 13 hodin ALPSKÝ TRAVERZ NAD GLI-
ŇOČEM. Jízdy pro všechny děti zdarma!  Viz také
článek na str. 12.
■ 6. - 7.6. a 13. - 14.6. vždy v 8 hodin NA KÁNOI
PŘES MEANDRY. Dopolední a odpolední sjezdy
meandrů Odry. Lo	, pádla a vesty jsou k zapůjče-
ní zdarma, kauce 1 000 Kč. Starý Bohumín, za sta-
rým hraničním mostem.
■ 6.6. v 16.30 hodin FK Bohumín B - MFK Karviná B.
FOTBAL okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 7.6., 13.6. a 14.6. vždy v 9 hodin NEBUDE-LI
PRŠET ... Cyklistika, odjezdy z náměstí T.G.M.
7.6. trasa letiště Mošnov a okolí, 13.6. trasa Kyjovi-
ce a Hoš�álkovice, 14.6. trasa Hukvaldy (náročné).
■ 7.6. ve 14.15 hodin FK Bohumín - TJ Sokol Skot-
nice. FOTBAL dorost - KS skupina B, travnaté
hřiště za parkem.
■ 7.6. v 16.30 hodin FK Bohumín - 1. BFK Frýdlant
nad Ostravicí. FOTBAL krajský přebor - muži A,
travnaté hřiště za parkem.
■ 7.6. a 14.6. v 19 hodin AEROBIC. Cvičíme kaž-
dou neděli, sál sokolovny v Záblatí.
■ 13.6. v 10.15 hodin FC Baník Ostrava - FC Vikto-
ria Plzeň. FOTBAL 1. dorostenecká liga ČMFS,
starší dorostenci, ve 12.30 hodin utkání mladších
dorostenců, hřiště Faja.
■ 14.6. v 9 hodin SRAZ VOZIDEL - VETERÁNŮ.
Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší,
Zabełkow. www.krzyzanowice.pl.
■ 14.6. v 16.30 hodin FK Bohumín B - Falco Doubra-
va. FOTBAL okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 14.6. ve 14 hodin POHÁROVÁ SOUTĚŽ MLA-
DÝCH HASIČŮ. Uzlová štafeta a požární útok, ha-
sičská zbrojnice Kopytov. 

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 vydané do 31.12.2008,
na nichž není vyznačena doba platnosti, lze využít do
konce roku 2009. Pak se stanou neplatnými.
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Květy rododendronů
zaplavily park

Pod zeleným příkrovem stromů rozkvet-
ly v parku Petra Bezruče desítky rodo-
dendronů. I přes obavy některých občanů
o osud téměř stovky nově vysazených keřů
se jejich chmurné předpovědi nenaplnily.
Bíle kvetoucí keře již odkvetly, fialové kvě-
ty teprve rozkvétají a mnoho poupat čeká
na rozvinutí. Park je v tuto chvíli samý
květ. (red)

Útulek pro psy 
v novém kabátě

Na konci zimy dostali psi v šunychel-
ském útulku pro polovinu kotců zateplené
boudy. Nyní jim radnice nechala nově na-
třít mříže a nový nátěr dostalo i oplocení.
Využila pro tyto práce BM servisu, který
zaměstnává veřejně prospěšné pracovní-
ky. V prázdninových měsících bude vymě-
něn zbytek starých bud za nové, zateple-
né. Za částku 65 tisíc jich v útulku přibude
třináct. Všechny kotce budou mít pro
příští zimu pro své obyvatele připraveny
teplejší pelíšky. (red)

Děti společně s policií zastavovaly řidiče
Patnáct žáků čtvrté a páté třídy ze školy na kopci v Záblatí se stalo na hodinu dopravní-

mi policisty. Školáci za asistence »dopraváků« z Karviné zastavovali řidiče, kontrolovali
stav vozidla, dávali foukat do přístroje na zjištění alkoholu v krvi a vůbec, počínali si jako
opravdoví policisté. Řidiči ve většině případů s úsměvem odpovídali na jejich otázky. 
Motoristé, kteří měli vše v pořádku, obdrželi dětmi namalovaný obrázek usměvavého au-
tíčka, přestupky děti »ocenily« autem zamračeným . Bezpečnostní akci uspořádala Policie
České republiky pro vybrané školy v okrese. Cílem bylo, mimo jiné, připomenout dětem
důležitost bezpečného chování na silnici jak řidičů, tak dětí samotných. (frk)

Stoleté výročí mateřské školy Skřivánek
Mateřská škola Skřivánek, která si v těchto dnech  připomněla 100 let od doby svého

vzniku, je nejstarším českým předškolním zařízením tohoto typu v Novém Bohumíně.
»Naše školička dnes sídlí v budově na Smetanově ulici, ale ne vždy tomu tak bylo. Jak jsme zjistili
v kronikách, zařízení se několikrát od svého vzniku v roce 1909 stěhovalo,« řekla vedoucí uči-
telka mateřinky Marcela Dendisová. »Kulaté sté výročí jsme oslavili akademií, na kterou jsme
pozvali rodiče i prarodiče našich dětí. V koncertním sále základní umělecké školy se děti 28. květ-
na představily básničkami i tanečky,« dodala Dendisová. O den později pak proběhl 
v mateřince Den otevřených dveří a setkání bývalých pracovníků. Mateřská škola Skřivá-
nek na Smetanově ulici spadá pod Masarykovu základní školu. Zřizovatelem je město Bo-
humín. Kapacita předškolního zařízení je 70 dětí a je naplněna. (luk)
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