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DNES SI PŘEČTETE 

Příští OKO vyjde 
2. července, 

uzávěrka 24.6.

Fotosoutěž 
Jak se žije 
v Bohumíně

Jste-li z Bohumína 
a rádi fotografujete, ne-
nechte si své záběry jen
pro sebe. Zašlete-li je 
v plné velikosti do re-
dakce na adresu oko@
mubo.cz, zveřejníme je
i se jménem autora 
v Oku. Zvláš� vydařené
fotografie poskytneme
fotogalerii na webo-
vých stránkách města.
Téma je široké - kultu-
ra, sport, život kolem
nás, vaše hobby, děti.
Ve formátu jpg, bez di-
gitálních úprav a v ne-
zmenšené velikosti, vhod-
né pro tisk, je můžete
bez časového omezení
posílat již dnes. Nejlep-
ší fotografie budou vy-
hodnoceny a oceněny
drobnými dárky. (red)

Kdo přišel, mohl říci své náměty
Od roku 1995 se pravidelně

schází vedení města a zástupci
radnice s občany v městských
částech. V minulých dnech si
desítky lidí přišly poslech-
nout, co se za uplynulý rok ve
městě podařilo změnit a co se
chystá. Vedení města přijalo
nové náměty pro svou práci,
případně výtky či upozornění
na nešvary.

Vrbické a pudlovské trápí
neustále nadměrná automobilo-
vá doprava. O hustotě provozu
se konec konců přesvědčili i den
před konáním první schůzky za-
stupitelé města (viz jiný článek
uvnitř). K prašnosti na ulici
Lounské se vyjádřil také majitel
areálu překladiště, který slíbil
vybudování náhradní dočasné
komunikace, která Lounskou 
ulici zbaví provozu nákladních
vozidel. Plusem, který brzy začne

Diskuzi bylo tentokrát věnováno víc času. Foto: František Krejzek

Tak tady je máme - první absolventy Univer-
zity třetího věku, kterou zajišťuje Vysoká škola
podnikání v Ostravě. 

Zájemci nad 55 let během dvou let - čtyř semest-
rů - studovali informatiku, dějiny umění, cizí jazy-
ky i základy občanského práva. Nemají sice diplo-
my bakalářů či magistrů, ale jejich odhodlání 

a chu� být stále »IN« je obdivuhodná. Školné za

každý semestr město dotovalo 1 000 korunami,

studenti přispěli 500 korunami. 

Druhý běh má za sebou dva semestry a další se-

nioři se mohou v příštím roce těšit na slavnostní

promoci. Přihlášky do třetího běhu, který začne

na podzim, stále přijímá městská knihovna. (frk)

fungovat na Ostravské ulici, bu-
de radar pro měření rychlosti.
Bude trvale nainstalován na hra-
nici mezi Pudlovem a Vrbicí 
a městská policie si od něj slibuje
zklidnění zejména osobní auto-
mobilové dopravy. V nejbližší

době se připravuje oprava pále-
nice, která dostane novou fasá-
du. Hasičská zbrojnice se chlubí
novými elektrickými vraty na
dvou garážích v objektu a město
připravuje také opravu fasády. 

(Dokončení na str. 2)

Foto: Josef Wagner
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Kdo přišel, mohl říci své náměty

(Dokončení ze str. 1)
Ve Skřečoni si občané po-

chvalovali nově postavený
kruhový objezd na ulici 1. máje
a přijali s uspokojením infor-
maci o projektu přestavby
školního dvora na víceúčelové
hřiště. Děti se zde budou moci
v teplých měsících učit venku,
dostanou k dispozici ohniště 
s posezením pro mimoškolní
aktivity, hřiště pro košíkovou,
kopanou či jiné míčové a sku-
pinové hry nebo cvičnou ho-
rolezeckou stěnu. Ke zkrášlení
centra Skřečoně přispěje také
rekonstruovaný parčík naproti
poště, kde již stojí nové dětské
prolézačky a dokončují se sa-
dové úpravy. Problémem je
ovšem výstavba mostu, spoju-

jícího Skřečoň s centrem. Ne-
příjemné jsou řady aut s běží-
cími motory, které čekají na
semaforech před budoucí stav-
bou mostu.

Záblatské těší sokolovna,
která září novou fasádou, po
rekonstrukci má veselou tvář
hasičská zbrojnice. Důstojné
centrum Záblatí vytvořila u-
pravená točna. V nejbližších
dnech začne oprava interiéru
sokolovny. Za ní má nový fa-
sádní nátěr zázemí fotbalové-
ho hřiště, ke kterému přiléhá
tribuna.

Starý Bohumín společen-
sky ožil díky aktivitám občan-
ského sdružení Přátel bohu-
mínské historie i díky úsilí Sta-
robohumínských, které město

v jejich konání finančně pod-
poruje. Nový bytový dům na
náměstí Svobody brzy přijme
první nájemníky. Začíná se na-
plňovat program radnice na o-
živení této městské části. K re-
alizaci je již připraven projekt
na rekonstrukci další kulturní
památky, Národního domu.
Připravuje se rovněž rekon-
strukce měš�anského domu
číslo 45 na náměstí Svobody 
a do třetice - v červnu začnou
stavební práce na obnovení
napojení Slezské ulice na starý
most do Chałupek. Spojení by
mělo začít fungovat ještě letos.

Obyvatelé Šunychlu a Ko-
pytova se sešli na dvou samo-
statných schůzkách. Pro ně při-
nesli z radnice potěšující zprá-

vu o připravované opravě kaple
sv. Jana Nepomuckého, která
letos dostane nové krovy a e-
lektroinstalaci, v příštím roce
začnou práce na statickém za-
bezpečení objektu a celkových
obnovách vnitřní i venkovní
omítky. V květnu město ne-
chalo položit živičný koberec
až k poslednímu domu Kopyto-
va směrem k soutoku Odry 
a Olše. Hlavním tématem však
v Kopytově byla plynofikace. 

Své starosti či náměty na
zlepšení stavu městských částí
mohou občané průběžně ozna-
movat prostřednictvím inter-
netu nebo osobně na radnici.
Není nutno čekat na setkání 
s představiteli města. 
Text a foto: František KREJZEK

Město Bohumín vyhlašuje licitaci na pro-
dej pozemků pro výstavbu rodinných domků
ve Starém Bohumíně.

K licitaci jsou připraveny pozemky na Ovocné
ulici, parcelní číslo 386/1 - 1484 m2 (licitace v 15
hodin), pozemek parcelní číslo
386/10 - 1481 m2 (licitace v 15.30
hodin). Licitace se uskuteční
22. června. Minimální vyvolávací cena je 220
korun za 1 m2. Náklady spojené s prodejem činí
asi 30 tisíc korun. Při licitaci nutno předložit
potvrzení o zaplacení licitační jistoty ve výši 20
tisíc korun.

Licitační řízení na prodej pozemku parcelní
číslo 1324 - ostatní plocha o výměře 1008 m2 v k.
ú. Nový Bohumín se uskuteční 1. července v 15
hodin. Vyvolávací cena nemovitosti 221 760 ko-
run, náklady spojené s prodejem činí 25 663 ko-
run. Nutno předložit potvrzení o zaplacení lici-
tační jistoty ve výši 22 176 korun.

Platby prove�te předem na číslo účtu 6015-
1721638359/0800, var. symbol 1003 u ČS a. s.
Karviná, pobočka Bohumín. Při platbě uvádějte
své jméno. Licitace se konají na majetkovém od-
boru MěÚ Bohumín, v budově B, čp. 225 (bý-

valé plicní středisko). 
Kupující - fyzická osoba před-

kládá občanský průkaz, v přípa-
dě manželů doklad totožnosti od obou, právnic-
ká osoba výpis z obchodního rejstříku (úředně
ověřená fotokopie). Zájemce si připraví obálku 
s nabídkovou cenou. V případě, že se licitace ú-
častní pověřená osoba, prokáže se úředně ově-
řenou plnou mocí.

Veškeré informace o prodeji pozemků a prů-
běhu licitačního řízení vám podá vedoucí oddě-
lení pozemků Jana Holeszová, majetkový odbor
MěÚ Bohumín, budova B, čp. 225 v přízemí ne-
bo telefonicky na tel. čísle: 596 092 228, e-mail:
holeszova.jana@mubo.cz. (hol)

Pozemky pro výstavbu rodinných domků

l ic i tace

aktuálně
Kope se a kopat bude

V chodnících v centru měs-
ta zejí rýhy a žlutě z nich vyču-
hují plastové trubky. Není to
plynové potrubí, jak se někteří
domnívají, ale rozvod multi-
funkčních kabelů kabelové te-
levize. Rozkopané chodníky za-
sáhnou postupně celé centrum,
ale i odlehlejší části města. Na-
víc, od 23. června do konce září
začíná první etapa pokládky
rozvodů centrálního zásobová-
ní teplem (CZT). Dotkne se u-
lic Sv. Čecha, Okružní a okraje
Rafinérského lesíka. CZT bude
pokračovat i v příštím roce, kdy
budou do výkopu pro teplovod
pokládány i optické kabely spo-
lečnosti Poda. Podrobněji o té-
to problematice budeme infor-
movat v příštím čísle. (red)
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I Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, číslo bytu 26, katego-

rie I., 7. nadzemní podlaží.
Celková plocha 65,75 m2, pro
výpočet nájemného 64,10 m2.
Prohlídka bytu 18.6. od 9 do
9.30 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 22.6. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
1052, 1+3, číslo bytu 24,

kategorie I., 5. nadzemní pod-
laží. Celková plocha bytu 60,67
m2, pro výpočet nájemného
59,33 m2. Prohlídka bytu 23.6.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 24.6. v 16.45 hodin. 

I Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 940, 1+2, číslo bytu

11, kategorie I., 5. nadzemní

podlaží. Celková plocha 51,78
m2, pro výpočet nájemného
49,35 m2. Prohlídka bytu 30.6.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 1.7. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
957, 1+3, číslo bytu 6, kate-

gorie II., 4. nadzemní podlaží.
Celková plocha 55,84 m2, pro
výpočet nájemného 55,04 m2.
Prohlídka bytu 30.6. od 8 do
8.30 hodin. Licitace se koná
1.7. v 16.15 hodin.

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
1071, 1+3, číslo bytu 4, ka-

tegorie I., 2. nadzemní podla-
ží. Celková plocha 69,04 m2,
pro výpočet nájemného 67,17
m2. Prohlídka bytu 30.6. od

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. Lici-
tace se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18-ti let 
s trvalým pobytem na celém území ČR. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-bohumin, sekce Radnice – Licitace
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Další licitace městských bytů 
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 1.7. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Tovární 426,
0+1, číslo bytu 23, katego-

rie I., 5. nadzemní podlaží.
Celková plocha 33,05 m2, pro
výpočet nájemného 33,05 m2.
Prohlídka bytu 30.6. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
1.7. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Nerudově
884, 1+3, číslo bytu 6, kate-

gorie II., 3. nadzemní podlaží.
Celková plocha 82,60 m2, pro
výpočet nájemného 75,60 m2.
Prohlídka bytu 3.7. od 9.30 do
10 hodin. Licitace se koná
13.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 31, ka-

tegorie I., 6. nadzemní podlaží.
Celková plocha 29,70 m2, pro
výpočet nájemného 28,13 m2.
Prohlídka bytu 30.6. od 10.30
do 11 hodin. Licitace se koná
15.7. v 16.15 hodin. (vach)

Junioři dali hattrick: tři zlaté medaile
Soutěžní sezónu 2009 za-

končilo pro taneční soubory
Radost&Impuls mistrovství
ČR v Brně konané 7. června. 

Jako první si odtančili své
mistrovství ČR Impulsáci. Je-
jich soutěž se konala v Kladně
31. května. Formace »Když Tě
nechce nebe« získala zlatou
medaili a velký aplaus od divá-
ků. Největším překvapením
byla cena za titul Mistr ČR. Je-
den ze sponzorů soutěže, Ces-
tovní kancelář Kalousek, věno-
vala vítěznému souboru dese-
tidenní pobyt v Itálii. Ve skrytu
duše jsme všichni chtěli vyhrát,
ale moc jsme tomu nevěřili. 
O to větší byla radost z vítězství
a odměny ve formě Itálie.

Do Brna odjelo celkem 65
dětí a juniorů souboru Radost.
Vezli s sebou 8 choreografií 
a každá z nich uspěla na me-
dailové pozici.

Svou první medaili v životě
si vybojovaly nejmenší děti ve
věkové kategorii nazvané »mi-
ni« pro děti do 8 let věku. Za-
tančily choreografii s názvem
»Autoopravna« a zlatá me-

daile byla na krku. Pak soutě-
žily starší děti v kategorii do 11
let. V silné konkurenci získaly
dvakrát stříbro a jednou bronz.

Nejvíce se však čekalo na
kategorii juniorů. Tři choreo-

grafie a tři zlata. Neuvěřitelná
radost, úsměvy, slzy… 

Celou atmosféru soutěže
podpořili rodiče, kteří v hoj-
ném počtu vyjeli za dětmi do
Brna, fandili a radovali se z ú-

spěchu svých ratolestí. Nej-
větší hodnotou tohoto úspě-
chu je fakt, že Radost a Impuls
jsou dobrá parta, která miluje
tanec.

Lenka KRČOVÁ

Trojnásobný Mistr ČR - junioři Radosti. Foto: archiv souboru

■ Pronájem nebytového pro-
storu - č. p. 26, náměstí Svo-
body, Starý Bohumín. Neby-
tový prostor v I. nadzemním
podlaží novostavby - levá část.
Celková rozloha 83,45 m2. Ce-
nová zóna A-1200 Kč/m2/rok.
Licitace se koná 24.6. ve 14
hodin. Licitační jistina ve výši
25 035 korun. 

■ Pronájem nebytového pro-
storu - č. p. 26, náměstí Svo-
body, Starý Bohumín. Neby-
tový prostor v I. nadzemním
podlaží novostavby - pravá
část. Celková rozloha 63,50
m2. Cenová zóna A-1200
Kč/m2/rok. Licitace se koná
24.6. ve 14.30 hodin. Licitační
jistina ve výši 19 050 korun.

■ Pronájem nebytového pro-
storu - garážové stání pro mo-
tocykl v domě na ulici Čs. ar-
mády 1032. Nebytový prostor
v I. NP domu o celkové rozloze

(Dokončení na str. 4)

Nebytové prostory
města k pronájmu
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Členové zastupitelstva v terénu

Hobby park projde v létě omlazením

práce

Po zasedání zastupitelstva města se jeho
členové spolu s vedením radnice a předsedy
komisí pro městské části vydali na prohlídko-
vou trasu po městských částech.

Při první zastávce komentovali starosta Petr
Vícha a vedoucí investičního odboru Jitka Ptoš-
ková rozestavěný Rafinérský lesík. Nečekaně se
zde objevil problém s odkrytou vrstvou zeminy,
která po chemickém rozboru vykazovala konta-
minaci. Vytěžená hlína bude odvezena na sklád-
ku nebezpečných odpadů, protože ji nelze pou-
žít pro terénní úpravy v odpočinkové zóně. Par-
kem se už vine páteřní cyklostezka, částečně již
vydlážděná. Prořezy stromů lesík provzdušnily 
a prosvětlily. Stojí již také zídka oddělující bu-
doucí oplocený výběh pro psy. Terénní úpravy
však ještě budou pokračovat a teprve po jejich
dokončení začne montáž vybavení, mezi které
budou patřit zajímavé prvky pro děti, lavičky,
veřejné osvětlení, můstek přes umělou vodní
nádrž a další městský mobiliář.

Rozestavěný Klub seniorů na Okružní ulici
byl další zastávkou. Jeho rekonstrukce bude,
podle Jitky Ptoškové, dokončena v červenci.

V Pudlově se zastupitelé přesvědčili o intenzi-
tě a prašnosti nákladní dopravy, která na hlavní
Ostravskou ulici vyjíždí z boční Lounské ulice.
»Nelze tolerovat porušování dohod, které organiza-
ce, provozující nákladní dopravu, městu slíbila. Pro
zamezení prašnosti musí pravidelně kropit komuni-
kaci na ulici Lounské,« nechal se slyšet starosta
Vícha při rozhovoru s vedoucím odboru životní-
ho prostředí a služeb Pavlem Klimovičem. 

Dva objekty podél tratě na Lounech nabízí
město k prodeji. Mohly by zde vzniknout firem-
ní kanceláře.

V Záblatí dostali účastníci okružní jízdy infor-
mace o nově upravené tribuně na sokolském
hřišti. Při cestě přes Baginec dojeli k nové okruž-
ní křižovatce ve Skřečoni (o ní na jiném místě
uvnitř). Další zastávkou byl polyfunkční dům
na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně a pro-
hlídka měš�anského domu č. 45, který město od-
koupilo od soukromého vlastníka a hodlá ho zre-
novovat. Konec okruhu městem byl v areálu aqua-
centra, které se pochlubilo novým dětským brouz-
dalištěm a připravovanou obnovou Hobby parku.

František KREJZEK

Zastupitelé města před domy v Lounech, které jsou připraveny k prodeji. Foto: František Krejzek

Petr Lakomý, vedoucí areálu
Hobby parku a zimního stadi-
onu, k tomu řekl:

»Hobby park potřebuje omla-
dit a v letošním roce se dočká.
Obměnou projdou například sta-
ré ocelové houpačky, které už

dnes nevyhovu-
jí, a nahradíme
je proto novými
ze dřeva. Jedna bude s lanovým
sedákem, přezdívaná ptačí hníz-
do. Druhá houpačka bude řetíz-
ková se sítí a žebřinami. Děti se

mohou těšit také na lezeckou špl-
hací soupravu, stanový domeček
s terasou nebo pružinovou lavici
a malý kolotoč.« 

Výměna če-
ká také dvě
nevyhovující
kládové hou-

pačky, navíc přibude šest no-
vých laviček k sezení. Staré
prvky Hobby parku budou
částečně zrenovovány, provo-

Bohumínské děti se mohou těšit na novinky v oblíbeném
Hobby parku, který je součástí akciové společnosti Bospor.
Část stávajících atrakcí bude obnovena a několik dalších no-
vých prvků zde přibude.

zovatel plánuje rovněž dosy-
pání dopadových ploch. Spo-
lečnost Bospor do moderniza-
ce vloží 100 tisíc korun, město
pak více než půl milionu ko-
run.

V souvislosti s plánovanými
pracemi bude od pondělí 22.
června do neděle 5. července
Hobby park pro návštěvníky
uzavřen. 

Lukáš KANIA

novinky

Město vyhlašuje VÝBĚRO-
VÉ ŘÍZENÍ na místo úředníka
městského úřadu. Jedná se 
o referenta stavebního odboru 
s pracovním poměrem na dobu
neurčitou. Přihlášky zasílejte do
30. června na adresu Městský
úřad Bohumín, personální úsek,
Masarykova 158, Bohumín. Pod-
mínky najdete na webových
stránkách města Bohumína
www.mesto-bohumin.cz v sekci
Radnice/nabídka práce. (red)

(Dokončení ze str. 3)
2,83 m2. Cenová zóna 300
Kč/m2/rok. Licitace se koná
24.6. v 15.30 hodin. Licitační
jistina ve výši 213 korun.

■ Pronájem nebytového pro-
storu - garáže v domě na uli-
ci Čáslavské 982. Nebytový
prostor v I. NP domu - samo-
statná garáž o celkové rozloze
17,00 m2. Cenová zóna 300
Kč/m2/rok. Licitace se koná
24.6. v 15 hodin. Licitační jis-
tina ve výši 1 275 korun.

Licitace se konají v budově
MěÚ v Bohumíně, č. dveří
B107. Vyvolávací cena je pou-
ze čisté nájemné bez služeb. 
U plátce DPH bude konečná
cena nájmu zvýšena o přísluš-
nou sazbu DPH. Licitace se
mohou zúčastnit zájemci, kteří
uhradí licitační jistinu na účet
č.1721640379/0800, VS 101, 
o čemž předloží před zaháje-
ním licitačního řízení doklad. 

Bližší informace získáte na
č. dv. B-208 nebo telefonicky:
596 092 212., e-mail: sobaniec.
marek@mubo.cz. (sob)

Nebytové prostory
města k pronájmu
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Křižovatka ve Skřečoni je te� bezpečnější
Nová křižovatka ulic 1. má-

je a Rychvaldské ve Skřečoni
může připomínat svým tva-
rem hrušku. Důležitější však
je, že provoz na příjezdové ko-
munikaci od Karviné i v o-
pačném směru bude bezpeč-
nější. Tvar i osazení křižovat-
ky byl zvolen tak, aby přinu-
til řidiče ke zpomalení.

Světelný přechod pro chod-
ce, který nyní na křižovatku
navazuje, město doplnilo ú-
pravou komunikace a zvýšilo
bezpečnost chodců, zejména
dětí, které zde v ranních a od-
poledních hodinách chodí.
Město získalo na tuto jedno-
duchou, ale účinnou úpravu
křižovatky dotaci od Morav-
skoslezského kraje ve výši 600
tisíc korun. Samo se na fi-
nančních nákladech podílelo
částkou 200 tisíc korun.

»Přestože křižovatka vznikla 
z přenosných plastových svodidel,
odpovídá regulérnímu kruhové-

■ Téhož dne večer oznámila na
služebnu starší paní, že byla na
ulici Vrchlického přepadena 
a byla jí odcizena kabelka.
Podle popisu strážníci vzápětí
zadrželi v parku Petra Bezruče
podezřelého pachatele. Osob-
ní věci okradené paní pak ode-
vzdali poctiví nálezci.

■ Přestupce, který založil 6.
června černou skládku u zá-
blatského rybníka, městská
policie potrestala pokutou 
a dohlédla na její úklid. 

■ Ve Skřečoni si 7. června ob-
čané všimli, že někdo se snaží
poškodit telefonní automat.
Po honičce strážníci zadrželi
dva podezřelé pachatele i s ná-
řadím, kterým se pokoušeli vy-
loupit pokladnu automatu. 
Strážníci oba muže předali Po-
lici ČR. Těm byla pak proká-
zána další trestná činnost při 
vykrádání telefonních auto-
matů. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ Před půlnocí 30. května
hlídka při pochůzce po Šuny-
chelské ulici přistihla a zadrže-
la čtveřici sprejerů, kteří zde
předváděli své umění na domě
v majetku města.

■ Ve věžovém domě na Mírové
ulici zjistili strážníci 1. června
černý odběr elektrické energie.

■ Podezřelé osoby, pohybující
se 4. června před půlnocí na
parkovišti v Rychvaldu, upou-
taly pozornost občana, který
zavolal na služebnu. Po příjez-
du na místo strážníci uviděli 
u vozidla Š-Favorit stát mladí-
ka. V dalším okamžiku z násil-
ně otevřeného vozidla vystou-
pili další dva mládenci a všich-
ni se dali na útěk. Strážníkům
se povedlo jednoho podezřelé-
ho pachatele zadržet a ten pak
řekl jména svých společníků.

■ Hlídka 5. června na místě či-
nu zadržela muže z Českého
Těšína, který se vloupal do ro-
dinného domu na Družstevní
ulici, a předala jej Policii ČR.

mu objezdu, včetně dopravního
značení,« uvedl Petr Sobek 
z odboru dopravy bohumínské
radnice. Plastová svodidla jsou
do sebe zaklesnuta na panty
podobné těm dveřním a jsou

naplněná solankou. Tím se
dosáhlo kompaktnosti a dosta-
tečné hmotnosti. Nově byly o-
sazeny dopravní značky, které
na změnu upozorňují. Před-
nost v jízdě má vozidlo jedoucí

po kruhovém objezdu. To nutí
řidiče, přijíždějící od Bohumí-
na a Karviné zpomalit, případ-
ně dát přednost těm na kruho-
vém objezdu. 

František KREJZEK

Nově upravená křižovatka ve Skřečoni s kruhovým objezdem zjednoduší a zpřehlední dopravu ve směru 
Bohumín - Karviná i Rychvald - Nová Ves. Foto: František Krejzek

Výsledky voleb v Bohumíně

Nejstarší občankou, která se v našem městě dostavila k vol-
bám do Evropského parlamentu, byla Otilie Warzeszková ze
Šunychlu. Nevyužila možnosti volit do přenosné urny, ale sama
se vypravila do volební místnosti pěšky. V červnu jí bylo 97 let.

Volby do Evropského parlamentu nepřinesly žádné překvapení.
Velké strany si rozdělily většinu mandátů, komunisté získali zno-
vu svá poslanecká místa a křes�anští demokraté jsou poslední ze
čtyř politických stran, které do Bruselu na příštích pět let vyšlou
své zástupce.V Bohumíně jsme rozdali evropské karty takto: Čes-
ká strana sociálně demokratická 37,58 %, Občanská demokratic-
ká strana 27,04 %, Komunistická strana Čech a Moravy 16,70 %,
KDU-ČSL 4,00 %, Suverenita 3,29 % a Strana zelených 0,89 %. 
K volebním urnám přišlo v Bohumíně 23,05 % voličů. Tradičně
silnou účast ve volbách ale zcela jistě potvrdíme v podzimních
předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
K těm minulým, v roce 2006, přišlo 58,6 % voličů.

František KREJZEK

Foto: Lucie Balcarová
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krátce

Mnoho dětí je každoročně
rozhodnutím soudu umisťo-
váno do náhradních pěs-
tounských rodin, u kterých
nacházejí svůj nový domov,
své »nové« rodiče.

Jedná se bu� o rodiny cizí ve
vztahu k přijímanému dítěti,
kterým pěstounskou péči zpro-
středkovává krajský úřad pro-
střednictvím městských úřa-
dů, nebo o tzv. »příbuzenskou«
pěstounskou péči, kdy jsou dě-
ti v krizových situacích stále
častěji místo do dětských do-
movů přednostně umis�ovány
do péče blízkých osob. 

Pěstounských rodin s jed-
ním, dvěma, nebo i více dětmi
je v Bohumíně i Rychvaldě,
pro který naše město vykoná-
vá přenesenou působnost, ně-
kolik desítek. Až do zletilosti
těchto dětí doprovází pěstoun-
ské rodiny sociální pracovník
pro náhradní rodinnou péči,
který jim pomáhá překonávat
a řešit menší či větší problémy,

dech. Tentokrát se setkání 
o posledním májovém víkendu
uskutečnilo na horském hote-
lu Visalaje. Pro třináct pěs-
tounských rodin, z nichž devět
se setkání zúčastnilo poprvé,
byl opět připraven program pl-
ný her a zajímavostí, do které-
ho se zapojili nejen děti, ale 
i dospělí. Seznamování všech
proběhlo velmi rychle - děti si
bez problémů našly nové ka-

které se při výchově přijatých
dětí vyskytují tak, jako v každé
jiné rodině. 

Jako poděkování náhradním
rodičům za jejich každodenní
obětavou péči o přijaté děti or-
ganizuje sociální odbor při
MěÚ v Bohumíně za finanční-
ho přispění města už tradičně
jednou ročně dvoudenní set-
kání pěstounských rodin na
horských střediscích v Besky-

Víkendové setkání pěstounských rodin 
marády a pěstouni si navzájem
předávali cenné rady a zkuše-
nosti.

První den pobytu, k radosti
všech zúčastněných, nevyšla
deštivá předpově�, proto moh-
lo být náročné sobotní odpo-
ledne tradičně zakončeno u tá-
boráku opékáním párků za 
doprovodu kytary, většina dětí
dala přednost samozřejmě dis-
kotéce. Nedělní dopoledne 
bylo deštivé, ani to však neod-
radilo některé účastníky od
procházky, ostatní se zúčastni-
li náhradního programu. 

Za odpoledního, opět slu-
nečného počasí, se málokomu
chtělo odjíždět zpět domů,
spokojenost s pobytem byla
jak na straně organizátorů, tak
na straně pěstounských rodin.

Sociální odbor děkuje všem,
kteří se podíleli na organizaci
tohoto pěkného setkání i všem
pěstounským rodinám, které
se setkání zúčastnily.

Text a foto: Helena BABISZOVÁ

Co s neudržovanými objekty

Tento opuštěný objekt stojí nedaleko Kališova jezera na Mlýnské ulici 
v Šunychlu. Foto: František Krejzek

Na radě města, 1. června,
byly diskutovány otázky neu-
držovaných staveb na území
města. Jedná se objekty ro-
dinných domů, staveb pod-
nikatelských subjektů a sta-
veb podniků a jiných institu-
cí. Stavební odbor evidoval
50 případů, z čehož 31 bylo
vyřízeno a ve sledování zůstá-
vá 19 budov.

Vlastníci těchto nemovitostí
jsou průběžně zváni k osobní-
mu pohovoru na stavební 
úřad, kde je s nimi projednána
otázka dalšího postupu a o vý-
sledku je zpracován záznam.
Ve většině případů se jedná 
o povolení udržovacích prací,
nebo vydání stavebního povo-
lení. V ojedinělých případech
je navrženo a povoleno odstra-
nění stavby, jestliže stavbu již
nelze hospodárně opravit. Mož-
ností je i odprodej nemovitostí
novým vlastníkům.

Vedoucí stavebního odboru
městského úřadu Libor Radi-

ňák k tomuto problému říká:
»Většinu případů se při společ-
ném jednání podaří postupně ú-
spěšně vyřešit. I přesto zůstávají
objekty, které se nepovedlo v krát-
ké době z různých důvodů zre-
konstruovat. Jedná se o důvody
zdravotní, nedostatek financí,
vlastnické problémy - existence

více vlastníků či neznámých
vlastníků, nemožnost doručování
zásilek, exekuce na majetek. V ko-
nečné fázi vlastník stavby, který
zodpovídá za dobrý stavební stav
svého objektu a neprovede naří-
zené práce, může očekávat i po-
stih formou exekuce.«

(frk)

Na pomlouvačné 
anonymy nereagujeme

Je jednoduché na někoho
naházet ostudnou špínu a ne-
být ochoten stát si za svým.
Anonymní sdělení není argu-
ment, který je hoden zveřejně-
ní. Ani proto ne, že není komu
odpovědět. Pravidlem je, že
pokud nechce být pisatel uve-
den celým jménem, uvedeme
u textu jeho značku, ale jeho
jméno a adresa musí být vždy
redakci známo. Nečekejte tedy
na anonymní dopis odpově�.

(red)

Škola v přírodě
Děti z Mateřské školy na

Nerudově 1040 byly v květnu
ve škole v přírodě na chatě
Tetřev v Hrčavě. Kromě čerst-
vého vzduchu měly mnoho za-
jímavých zážitků, navštívily e-
kofarmu, hrály si v lese, hleda-
ly poklad, tančily na pyžamo-
vém plese a každý den absol-
vovaly túry. Na památku zů-
staly dětem fotografie a DVD.

(zik+mrá)



Literární historik a kritik Drahomír
Šajtar zemřel v dubnu letošního roku
a v červnu si připomínáme jeho nedo-
žité 87. narozeniny. Narodil se 17.
června 1922 v Záblatí a do konce své-
ho života bydlel v Ostravě.
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pozvánkaObčanská poradna radí a pomáhá

Oko tentokrát chválí

Zemřel záblatský rodák
Drahomír Šajtar

V roce 1946 vydal svou
první knihu Zlomená gesta,
tři studie o poezii protekto-
rátní věnovanou tehdy nej-
mladší české básnické gene-
raci, básníkům K. Bednářo-
vi, K. Bochořákovi a J. Or-
tenovi. Později se začal zají-
mat o slezskou poezii a její
autory, zejména Petra Bez-
ruče. Během jeho literární
činnosti se v jeho kores-
pondenci objevují dopisy
podepsané jmény František

Halas, Jaroslav Seifert,
František Hrubín, Petr Bez-
ruč a další. V devadesátých
letech vycházejí Šajtarovy
další knihy a on sám zaklá-
dá a řídí časopis Alternati-
va, později přejmenovaný
na Alternativa nova. Po-
slední jeho kniha Tři roky
bezručovské vyšla letos.

Drahomíra Šajtara připo-
míná také výstava k 780.
výročí založení Záblatí.

František KREJZEK

Pokračujeme ve zveřejňování objektů, které jejich majitelé
uvedli do stavu, který neuráží lidské oko, a přispěli k hezčímu
vzhledu města. Oko se dívá také na ty nemovitosti, které do-
slova »straší« okolí. 

V roce 2005 majitel opravil
do současné podoby dům čp.
42 na ulici 1. máje ve Skřečoni
(viz foto dole). Původní ne-

vzhledný a oprýskaný dům (viz
foto vlevo) dnes vyniká svou
hezkou úpravou a kontrastuje
se sousedním domem čp. 260. 

I vaši opravenou nemovitost
můžeme v Oku pochválit, po-
kud nám dáte tip, případně za-
šlete fotografii před rekon-
strukcí. Nový vzhled stavby
přijedeme nafotit sami. Pokud
váš soused hyzdí vaši ulici ne-
pořádkem či padající ruinou,
může se ocitnout v rubrice
Oko kritizuje. (red)

Foto: archiv města 
a František Krejzek

Jeden příklad uvádíme v ná-
sledující modelové situaci:

»Mám tři dospělé děti, které už
mají své rodiny. Pobírám starobní
důchod, který mi ›tak tak‹ stačí
na pokrytí všech základních ži-
votních potřeb (ubytování, stra-
va, léky, oblečení). Mé děti se
ovšem naučily navštěvovat mě
vždy jen v termínu výplaty dů-
chodu a je ode mě očekáváno, a-
bych se s nimi o část financí podě-
lila, což mě dost mrzí. Jsem ráda,
když za mnou přijdou alespoň
jednou za měsíc, proto jim vždy
něco dám, ale dlouho už finanční
situaci nejspíš nebudu zvládat,
nebo� mé náklady - zejména na
léky, stále narůstají. Nevím, jak

situaci řešit. Už tak si musím o-
depřít snídaně, oblečení si také
nemohu dovolit kupovat.« 

Řešení: Jednou z nejčastěj-
ších forem násilí na seniorech
je právě materiální zneužívá-
ní. Jestliže je paní v takové si-
tuaci, kdy finanční prostředky
téměř nevycházejí, může do-
konce ona sama požadovat
příspěvek na výživu od svých
tří dětí (§ 87 Zákona č. 94/
1963 Sb. o rodině). V případě,
že toto nebude plněno dobro-
volně, je možno obrátit se na
soud se žalobou o určení vý-
živného, který může pomoci
Občanská poradna Bohumín
sepsat. Řešení situace bude

pro tazatelku velmi psychicky
náročné, ale nejspíš nutné,
jestliže všechny tři děti mají 
k matce takovýto vykořis�ova-
telský přístup. V případě, že se
dcera nebo syn chová k senio-
rovi v rozporu s dobrými mra-
vy, neposkytuje mu potřebnou
pomoc v nemoci, ve stáří nebo
v jiných závažných případech,
trvale o něj neprojevuje oprav-
dový zájem, který by jako po-
tomek projevovat měl, může
jej senior taktéž vydědit a dě-
dictví odkázat někomu jiné-
mu, například vnukům.

Na telefonickou objednávku
lze využít služeb poradny také
v úterý od 8 do 14 hodin nebo
ve čtvrtek od 13 do 17 hodin.

Lucie FÁBRYOVÁ, 
Občanská poradna 

Charity Bohumín

Občanská poradna, která je pro vás otevřena na Štefániko-
vě ulici v pondělí od 8 do 17 hodin a ve středu od 8 do 14 
hodin vám může být nápomocná při rodinných problémech. 

K3 udělá v červnu
Vánoce naruby

Středa 24. června dává tušit,
že do skutečných Vánoc zbývá
přesně půl roku. Aby si ná-
vštěvníci K3 Bohumín čekání
zkrátili, mohou si s knihov-
nou zkusit Vánoce naruby. 

V tento den bude knihovna
vánočně vyzdobena a budou
se rozdávat dárky. V oddělení
pro dospělé bude na tento den
vyhlášena amnestie na upo-
mínky. Děti se mohou těšit od
14 do 17 hodin na pestrý pro-
gram v podobě zdobení vánoč-
ních stromků, malování per-
níčků. »Každé dítě, které přijde
na tuto recesistickou akci do kni-
hovny a je jejím čtenářem, dosta-
ne i malý vánoční dárek,« slíbil
ředitel K3 Bohumín Karel
Balcar. (kab)

Prázdninový provoz info centra
Info centrum v budově radnice začalo od 13. června poskyto-

vat služby také během sobot. Až do září bude otevřeno od 
9 do 13 hodin.

V té době je možno info centrum využít nejen k obstarání for-
mulářů, propagačních materiálů či k získání turistických informa-
cí. Vyzvednete zde také uložené zásilky, které vám nemohly být
doručeny a vy jste se jindy na radnici nedostali, v provozu bude
kopírovací služba. (red)
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Ničí vodáci hraniční meandry řeky Odry?

»Už delší dobu se chystám vy-
jádřit nesouhlas s akcemi na úze-
mí přírodní památky Hraniční
meandry Odry. Je až neskutečně
zarážející konat sjezdy lodí vyhlá-
šenou přírodní památkou za 
účasti významných lidí i z Polska,
porušovat zákony, například Pta-
čí oblasti, ochrany vzácných dru-
hů fauny a flory a hlavně narušo-
vat přirozený stav meandrů řeky
Odry. Nerozumím, proč se něco
takového vyhlašuje za přírodní
památku a pak, za přispění dotací
z evropských fondů, se to dovolí
ničit a využívat ke komerčním ú-
čelům některých úředníků naší
radnice, možná i se souhlasem
radních města.«

■ Odpovídá Lumír Macu-
ra, vedoucí organizačního
odboru městského úřadu:

Děkujeme za váš názor a ne-
popíráme vaše právo nahlížet

na přírodní památku Hraniční
meandry Odry jako na území,
které by bylo nejlépe obehnat
ostnatým drátem a zakázat do
něj vstup.

Bohumínská
radnice spo-
lečně se svými partnery, mezi
které patří i sousední polské
obce Krzyżanowice a Gorzyce,
občanské sdružení Hraniční
meandry Odry a další, se nao-
pak snaží tento evropský feno-
mén propagovat jako příleži-
tost pro občany a návštěvníky
Bohumína. Společně hledáme
způsob, jak krásy přírodní pa-
mátky lidem zpřístupnit, aniž
by to ohrozilo chráněné druhy
živočichů vyskytující se v pří-
rodní památce.

Po dohodě s Českou inspek-
cí životního prostředí (ČIŽP)
proto taky při propagaci vo-

dáckých akcí (Pływadlo 5.
června a půjčovna lodí) sou-
časně dbáme na poučování
návštěvníků přírodní památ-
ky, jak se chovat v tomto úse-
ku Odry, ale také na dolní Ol-
ši. Tato doporučení jsou obsa-

žena jak ve vo-
dáckém prů-
vodci (Odra 

a Olše, okolí soutoku Odry 
s Olší), tak v letáčku Bohumín
- město na soutoku. Tyto ma-
teriály byly vydány v těchto
dnech v česko-polské jazykové
úpravě a jsou spolufinancová-
ny z Evropského fondu pro re-
gionální rozvoj.

S čím souhlasit nemůžeme,
je vaše nařčení radnice z poru-
šování zákonů a snahy využí-
vat Hraniční meandry Odry ke
komerčním účelům. Patrně
máte na mysli zákon č. 114/
1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v jehož smyslu byla
po dohodě s ČIŽP učiněna ta-

ková opatření, aby nedocháze-
lo k nadměrnému rušení či za-
sahování do přirozeného vý-
voje chráněných živočichů ne-
bo ptáků. 

Pravdu máte v tom, že se vše
děje se souhlasem radních a za-
stupitelů města, jelikož ve schvá-
leném Strategickém plánu roz-
voje města pro období 2007 až
2017 je podporováno zpřístup-
nění přírodní památky Hranič-
ní meandry Odry a vodácké
zpřístupnění Odry a Olše.

Jsme si vědomi toho, že zpří-
stupnění přírodní památky je
věcí určitého kompromisu me-
zi radikálním náhledem na 
ochranu přírody a podporou
kulturního, společenského či
sportovního vyžití lidí dle regi-
onálních a místních zvláštnos-
tí. Věříme však, že společnou
osvětou dokážeme, aby zpřístup-
nění přírodní památky pro vo-
dáky život v meandrech neo-
hrozilo.

názor

Do redakce došel rozhořčený dopis, který kritizuje konání
sjezdů po řece Odře. Jeho autorka Zdeňka Sikorová píše:

Červen je měsícem hodnocení stu-
dentů a žáků škol. Město každoročně,
na návrh ředitelek základních a střed-
ních škol, oceňuje ty nejlepší z nejlep-
ších. Letos přijalo 9. června pozvánku
na radnici 38 žáků a studentů. 

Děvčatům kytičku a všem společně
drobné upomínkové předměty a malou fi-
nanční odměnu předal starosta města Petr
Vícha a předseda komise pro občanské zá-
ležitosti Vilém Bannert. V pamětní knize

města ke svým jménům připojilo podpisy
12 děvčat ze středních a 14 ze základních
škol a 10 chlapců z gymnázia a střední ško-
ly a 2 chlapci ze základních škol.

Ten, kdo se zúčastňuje této slavnostní
chvíle každoročně, už vypozoroval, že ti,
kteří byli ocenění jako nejlepší v základ-
ním vzdělání, se tady po třech, čtyřech le-
tech znovu objeví jako středoškolák. O ús-
pěšnosti na vysokém učení však již město
přehled nevede.

Text a foto: František KREJZEK

Ocenění nejlepších žáků bohumínských škol

Nad čtyřmi proudy vodotrysku v kruhu se
objevila začátkem června slunečnice. Na zeď
stejnojmenného bytového domu ji namalovali
umělci z občanského sdružení Bart. Namísto
textového názvu Slunečnice barvami září roz-
kvetlá květina, která má v průměru čtyři metry.

Grafický návrh pro město zpracovala Milosla-
va Krejčová. Před přenesením návrhu do reálu
bylo nutno ještě odstranit umělecký výtvor spre-
jerů, kteří byli rychlejší než »Bar�áci« a stěnu
posprejovali. Město zaplatilo za slunečnici,
včetně odstranění neobjednané malby sprejem,
60 tisíc korun. Symbol městského domu je vy-
tvořen antigrafittovým nátěrem, aby odolal 
eventuální další snaze grafitti umělců. (red)

Slunečnice má svůj název už i na fasádě

Foto: Lucie Balcarová
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Maturanti se slavnostně rozloučili se školou
Školní rok se chýlí ke kon-

ci a rychlostí Pendolina se
blíží prázdniny. Mnohem
rychleji uběhl školní rok ma-
turantům naší školy. Nezku-
šení prvňáci se za dobu stu-
dia proměnili v dospělé mu-
že a ženy, ale nervozita z je-
jich první významné životní
zkoušky byla větší než před
čtyřmi nebo osmi lety. 

Maturitní týden mezi 18. 
a 22. květnem probíhal v pra-
covní atmosféře. Slavnostní
charakter ústních maturit
podtrhlo zahájení za přítom-
nosti starosty města Petra Ví-
chy a dalších osobností nejen 
z Bohumína. Mnoho z nich pro-
šlo na našem ústavu stejnou
cestou jako maturující žáci. 

Drtivá většina maturantů
absolvovala maturitní zkoušku
se ctí nejen díky svým znalos-
tem, ale také díky nasazení
svých učitelů a pochopení před-
sedů maturitních komisí. V prů-
běhu závěrečného slavnostní-
ho vyřazení maturantů v kině
K3 byli nejlepší žáci zapsáni za
přítomnosti vedoucí odboru
školství Pavly Skokanové, čle-

na rady města Viléma Bannerta
a matrikářky Lucie Fajkusové
do pamětní knihy města Bohu-
mína. Krátké vystoupení žáků
školy, včetně čerstvých absol-
ventů, uvolnilo slavnostní at-
mosféru. Pak již třídní učitelé

předali 86 absolventům gym-
názia maturitní vysvědčení. 

Ve svém projevu ředitel ško-
ly Miroslav Bialoň s radostí
oznámil, že 33 žáků školy ma-
turovalo s vyznamenáním a 53
prospělo. Všem žákům popřál

hodně štěstí v jejich dalším ži-
votě a ubezpečil je, že Gymná-
zium Františka Živného je stá-
le jejich školou, která se bude
těšit z jejich studijních i život-
ních úspěchů. 

Text a foto: Tomáš HUDEC

Dětský den v mateřince
Svůj Den slavily děti z Mateřské školy na Nerudově ulici 5. červ-

na. Přestože počasí nám moc nepřálo - na dobré náladě to nikomu
neubralo. Děti od rána soutěžily a závodily na školní zahradě. Od-
poledne nás všechny svými veselými kousky pobavilo divadélko
»ŠAMŠULA A BAMBULA«. Nakonec jsme opékali párky, zpíva-
li za doprovodu kytary. Všechny děti dostaly balíčky s výrobky
zdravé výživy. Nejaktivnější rodiče, kteří nám ochotně pomáhali 
v tomto školním roce, dostali diplom a sladkou odměnu. Domů
jsme odcházeli umounění, ale usměvaví a spokojení. Děkujeme
firmě EMCO za sponzorský dar a těšíme se na další spolupráci.

M. ABSOLONOVÁ, foto: J. ZIKMUNDOVÁ

Oslavy Dne dětí v Kanaan
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kanaan v Pudlově na

ulici Drátovenské připravilo pro své uživatele oslavu Dětského
dne. Děti soutěžily o sladké odměny ve sportovních a vědomost-
ních hrách, jako byly například hlavolamy, kvizy, přísloví. Také by-
la vyhlášena soutěž o nejhezčí recitaci a písničku. Na závěr celého
dne jsme pro děti uspořádali diskotéku, kde si všechny pěkně za-
tančily. Mockrát tímto děkujeme naší dobrovolnici paní Dance,
která se velkým dílem přičinila o velice hezkou zábavu. 

Text a foto: Adéla HOVORKOVÁ
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Zkoušky ve škole, která žije u

Závěreč-
né zkoušky
probíhaly po
deset dnů 

a prošli jimi žáci od prvňáčků
až po vyspělé hráče. Absolvent-
ské koncerty se uskutečnily 
v květnu. K oblíbeným nástro-
jům patří například zobcová
flétna, klavír, kytara, ale z bu-
dovy školy se v těchto dnech 
ozývala také trubka, saxofon, 
elektronické varhany, klarinet
nebo příčná flétna. Žáci zde
studují také hru na akordeon
nebo housle. Za klavírního do-
provodu probíhaly zkoušky
zpěvu. Do umělecké školy do-
cházejí žáci také do Dechového
orchestru mladých.

O základní umělecké škole
jsme si povídali s ředitelkou
Miluší Tomáškovou:

Máte ve škole přes čtyři sta 
padesát žáků a studentů. 
V jakých oborech studují?

Celkové rozdělení rozlišuje
individuální a skupinovou výu-
ku. Sem patří taneční, literár-
ně-dramatický nebo výtvarný
obor. Individuální výuka se vě-
nuje zpěvu a hře na hudební
nástroje. U kolektivní výuky
jsou vytvořeny menší skupinky
pro starší a pokročilé žáky 
a studenty, u menších a začína-
jících dětí je kolektiv větší. Žáci
individuální výuky mohou bez
dalších studijních poplatků na-
vštěvovat skupinovou výuku,
například sborový zpěv nebo
orchestr. 

Výuka hry na hudební nástroj 
je běh na dlouhou tra�. Vydrží
všichni až do konce?

Naše škola není zájmový krou-
žek, kam se děti chodí odreago-
vat a uvolnit. Kromě základní
výuky, pro kterou se do školy
přihlásily, jsou zde vyučovány 
i povinné předměty, například
hudební teorie. Žáci by měli 
v průběhu let poznat a vystří-
dat několik učitelů, aby poznali
individuality jednotlivých pe-
dagogů. Pro hudební výuku je
to přínosné. Někteří rodiče do-
konce vyžadují změnu učitele
za přísnějšího, aby dítě bylo ví-

ce přinuceno věnovat se hře na
nástroj. U nás je, stejně jako na
základních školách, první a dru-
hý stupeň. Absolvent prvního
stupně hudebního oboru ne-
musí pokračovat dále. Studium
na druhém stupni je výrazně
zaměřeno k improvizaci a k in-
dividuální volbě repertoáru.
Takže někteří studenti navště-
vují naší školu i 13 let.

Otevřeli jste v nedávné minulosti
literárně-dramatický obor.
Je o něj zájem?

Obor vlastně stojí na počát-
ku, existuje teprve 5 let. Otev-
řeli jsme přípravný ročník pro
druhý stupeň. Pro vysvětlení,
do tohoto oboru se hlásí také

studenti i absolventi středních
škol, a pro ty je připravena ná-
ročnější výuka. Potřebují téma-
ta, která je oslovují, týkají se
současných problémů, mezilid-
ských vztahů, společenských
nešvarů. Pro příští rok chceme
zařadit do učebních plánů spo-
lupráci s jinými subjekty ve měs-
tě, které dramatickou tvorbu
mají rovněž ve svém programu.

Dechový soubor už existuje pět
let, jak pokročil ve své »hudební
kariéře«?

Obsadit všechna místa v or-
chestru je velmi těžké. Některé
dechové nástroje se nikdo neu-
čí, chybí nám třeba tuba. Or-
chestr má třicet členů, ale ob-
měna hráčů je dost veliká. Sou-
bor je příležitostí pro navázání
nových přátelství a získání ka-
marádů. V kolektivu není patr-
ná tréma, kterou většina vystu-
pujících má.

V minulých dnech skončily v Základní umělecké škole Bohumín závěrečné
zkoušky všech oborů, které byly v letošním školním roce otevřeny. Konec
školního roku doprovázely 2. června Dny hudby a umění slavnostním koncer-
tem v koncertním sále školy, taneční akademií o den později v kině K3.

Umožněte svým dětem umělecké vzdělání
Jistě se budete na konci tohoto školního roku a na začátku to-

ho příštího rozhodovat, jakým způsobem podpořit rozvoj svého
dítěte. Zvláště v dnešní době je velmi důležité zvážit, do jaké čin-
nosti vložit své časové i finanční investice. Jsem přesvědčena 
o tom, že investice do vzdělávání svých dětí je nenahraditelná. 

Naše škola nabízí základy kvalitního uměleckého vzdělání. Pe-
dagogové jsou k dětem vstřícní, rozvíjejí kulturu celé jejich osob-
nosti a jsou odborně na výši. Náš typ školy rozvíjí tvůrčí vlast-
nosti dítěte a dovednosti v oborech, pro něž má dítě předpokla-
dy. Chceme však zároveň rozvíjet vůli, soustavnost, ale také
zdravé sebevědomí, schopnost bojovat s dílčími nezdary.

Naším společným velkým cílem je nadchnout, motivovat mla-
dého člověka ke kvalitním činnostem a ke kultivovanému chová-
ní. Navštivte naši školu, nebo� její budoucnost vidím ve spolu-
práci s vámi - s rodiči a samozřejmě hlavně s dětmi.

Miluše TOMÁŠKOVÁ, ředitelka ZUŠ Bohumín
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měním

Jaký hudební nástroj byste 
na škole rádi vyučovali?

Jsou to jednoznačně smyčce -

do houslí chodí málo žáků, po-

čet je minimální. Krásný ná-

stroj je violoncello. Menší zá-

jem je v dnešní době o akorde-

on, naopak zvýšený je o indivi-

duální zpěv. 

Byla bych ráda, kdyby si ab-

solventi udrželi to, co jsme je

naučili, aby měli radost z hraní

uprostřed rodiny, aby hra byla

součástí jejich života a nikdy na

ni nezanevřeli.

O škole by se dalo hovořit

ještě dále - například o dvou

souborech mažoretek, pěvec-

kém sboru, o koncertech, peda-

gozích. O Základní umělecké

škole Bohumín však určitě ne-

slyšíme naposled.

František KREJZEK

Databáze firem, služeb a podnikání
Již devět let provozuje naše

město na svých interneto-
vých stránkách databázi 
firem, služeb a podnikání. 
V květnu byla spuštěna nová
podoba webových stránek
(www.mesto-bohumin.cz),
a s tím jsou spojeny i novinky
a změny v sekci s evidencí
podnikatelů.

V současné době obsahuje
tato sekce přibližně 750 subjek-
tů. Jedná se například o řemesl-
níky, prodejce, obchody, služby
a další podnikatele. Údaje do
databáze jsou získávány sběrem
pomocí registračního formulá-
ře umístěného na interneto-
vých stránkách města Bohumí-
na, pomocí propagačních mate-
riálů firem nebo přímo zaměst-
nanci, kteří se starají o chod 
a aktualizaci databáze. Služba
je určena občanům Bohumína
a okolí k vyhledávání informa-
cí. V rámci správního území
města Bohumína, jako obce 
s rozšířenou působností, obsa-
huje evidence také několik fi-
rem z Rychvaldu.

Pokud má podnikatel zájem 
o uvedení své firmy v této evi-
denci, je pro něj připraven v sek-
ci Firmy, služby, podnikání na
internetových stránkách města
formulář pro registraci v hlavní
budově radnice. Ten lze po vy-
plnění odeslat na e-mailovou
adresu firmy@mubo.cz nebo o-
devzdat na informačním centru
městského úřadu Bohumín. Ná-
sledně jsou údaje zaneseny do
databáze. Je nutno také zdůraz-
nit, že sídlo či provozovna fir-
my musí být na území měst Bo-
humín nebo Rychvald, jinak
není zveřejnění v katalogu fi-
rem možné. Služba je poskyto-
vána jak občanům, tak i firmám
zcela zdarma.

S aktualizací webových strá-
nek města doznala i databáze
firem několika novinek a vylep-
šení. Mezi ty zásadní patří pře-

pracování náhledu na firmu 
a logické seřazení zobrazova-
ných údajů. Nyní jsou vyhledá-
vané údaje přehledné a rychleji
se v nich orientuje. Nově jsou
některé údaje v databázi firem

povinné a bez nich také nelze
subjekt přidat. Mezi ty nejdůle-
žitější patří adresa sídla firmy,
IČ, telefonní kontakt, fotka pro-
vozovny nebo sídla a provozní
doba. Lze také přidat videopre-
zentaci firmy, pokud existuje.

Databáze firem, služeb a pod-
nikání podléhá pravidelné ak-
tualizaci. V letošním roce pro-
bíhá dvoufázově. V první fázi
byl na všechny známé e-mailo-
vé adresy zaslán požadavek na
kontrolu údajů a případnou ná-
pravu neaktuálních údajů.
Tento jednoduchý proces se
setkal s částečnou odezvou fi-
rem a přibližně 10 % firem u-
vedlo některé údaje na pravou
míru nebo potvrdilo správnost

novinky

současných údajů. Nyní přijde
na řadu druhá fáze, kdy je třeba
u nejdéle neaktualizovaných fi-
rem provést jednotlivě kontro-
lu údajů. Toto se týká přibližně
200 subjektů a proces kontroly
jejich údajů by měl být prove-
den během měsíců července 
a srpna formou osobního kon-
taktu pověřené osoby z měst-
ského úřadu. V rámci této čin-
nosti bude u firem, které nema-
jí v databázi uvedenu fotografii
sídla, provedeno vyfotografo-
vání provozovny. Provozovatel
databáze se snaží (dle zásad pro
evidenci a aktualizaci údajů),
aby uvedené informace o fir-
mách nebyly starší než 1 rok.
Fotky neexistující a zrušené fir-
my jsou přesouvány do archívu
fotogalerie.

V případě jakýchkoliv dotazů
můžete volat na telefonní číslo
596 013 027 (knihovna) nebo
596 092 202 (radnice), případ-
ně zaslat dotaz na e-mailovou
adresu firmy@mubo.cz.

Michal KOLOVRAT

Videoarchiv na webových stránkách města Bohumína
Nestihli jste sledovat týdenní obrazové zpravodajství, některý z pořadů kulatý stůl, přímý přenos

z jednání zastupitelstva města Bohumína, popřípadě některou reportáž TIKu? Nevadí. Na interne-
tových stránkách města Bohumína www.mesto-bohumin.cz byla před několika lety zřízena rubrika
videoarchiv, kde je možno tato videa najít. Celkem je zde více než 650 reportáží a pořadů. K prohlí-
žení stačí pouze počítač s internetovým připojením a běžný prohlížeč internetových stránek. (red)
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Vítězství fotbalistů Záblatí krátce

Končí fotbalová sezóna 2008/09 a záblatští
fotbalisté jsou mistry okresního přeboru star-
ších žáků před Horním Žukovem a Dolní Luty-
ní. Díky tomuto prvenství se stali pro tento rok
nejúspěšnějším fotbalovým oddílem ze všech
věkových kategorií na území Bohumína.

Dalším úspěchem byl výkon kapitána tohoto
oddílu Josefa Skokana, který se stal nejlepším
střelcem soutěže s celkovým počtem 37 gólů. 

Oslava proběhla v sobotu 13. června po posled-
ním zápase se Stonavou. Mladí fotbalisté obdr-
želi památeční medaile a bylo slavnostně vyvěše-
no tablo oddílu v prostorách místní sokolovny.
Velký dík patří trenérům Janu Koščovi a Josefu
Ďurkáčovi, kteří zajistili nejen kvalitní trénink,
ale také zajímavé soustředění na Slovensku s cí-
lem stmelení nadějného kolektivu sportovců.

Výbor TJ Slovanu Záblatí

Sportovci dvacetičlenných
družstev všech škol absolvují
během těchto dnů atletické
disciplíny, míčové hry, plavání
a závod všestrannosti. Slav-

nostní zahájení 5. ročníku
sportovních dnů bohumín-
ských škol je 19. června v 8.30
hodin na náměstí T. G. Masa-
ryka. V kategoriích mladších 

Připravují se sportovní hry bohumínských škol
Celý týden naplněný sportováním proběhne od 19. do 25.

června na sportovištích našeho města. Závodit se bude na sta-
dionu u školy na ulici Čs. armády, na Oranžovém hřišti Na
Kuželně, v tělocvičnách základních škol, v herně stolního 
tenisu, v Domě dětí a mládeže a v plaveckém bazénu.

a starších žáků a žákyň se do
soutěžení zapojí více než stov-
ka sportovců. Pro ty, kteří by
chtěli přijít podpořit své favo-
rity, doporučuji zvolit sporto-
viště s přístupem veřejnosti,
tedy hřiště Na Kuželně (flor-
bal a malá kopaná), stadion
při Základní škole na ulici Čs.
armády (atletika). V rámci atle-
tických závodů uvidíte běhy

na 60, 600 a 800 metrů, štafe-
tu 4x60 metrů, skok daleký,
hod míčkem, skok vysoký, vrh
koulí. Atletický program začne
24. června od 9 hodin pro
mladší žáky a žákyně, 25. červ-
na od 9 hodin pro starší žactvo.

Zakončení sportovních her
je plánováno na 25. června ve
12.30 hodin na stadionu.

František KREJZEK

Město připravuje obrazovou publikaci s pracovním 
názvem Skryté poklady přírodní památky Hraniční meand-
ry Odry. Bude mít rozsah 112 stran a měla by obsahovat
150 až 180 fotografií.

Kniha je příležitostí pro bohumínské fotografy ke zveřejnění

jejich fotografií meandrů Odry, fauny a flóry v meandrech. Za

vybranou zveřejněnou fotografii obdrží honorář 200 korun po
podpisu licenční smlouvy. Kniha vyjde v nákladu 2000 ks. Její
vydání je z 85 % financováno z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj, z 15 % z rozpočtu města. Publikace je jedním z pro-
duktů projektu Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší.
Uzávěrka snímků je 3. srpna 2009, proto musí být doručovány 
v průběhu července. (lum)

Výzva bohumínským fotografům: přispějte svými snímky do knihy

V prostorách záblatské sokolovny bylo slavnostně vyvěšeno tablo oddílu. 

Atletické úspěchy
chlapců i dívek 

Mladí atleti ze Základní
školy na ulici Čs. armády sk-
lízejí úspěchy ve vyšších sou-
těžích.

V okresním kole atletického
čtyřboje v Havířově získali
mladší dívky a starší chlapci
první místa, mladší chlapci 2.
místo, a starší dívky 4. místo.

V těžké konkurenci krajské-
ho kola v atletickém čtyřboji 
v Opavě obsadili starší žáci 5.
místo. Michal Stuchlík z 9.B
se umístil v bodování jednot-
livců na 1. pozici. V okresním
kole »Českého rozhlasu« v Ha-
vířově obsadily mladší žákyně
stříbrnou příčku.

Jiřina VYVLEČKOVÁ

Poslední volná místa
v letních táborech

Dům dětí a mládeže Bohu-
mín nabízí poslední volná mís-
ta na letních táborech. Dva
volné poukazy jsou například
pro dětský letní tábor konaný
v termínu od 6. do 16. červen-
ce v Jablunkově-Návsí. Po-
drobnější informace vám podá
Hana Tašková, tel. 596 013
131, 603 448 235. (red)
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Běžník kopretinový (Misumena vatia) 
Příroda kolem nás  -  pavouci  Bohumína (44)

Pavouk běžník kopretinový obývá louky, zahrady a lesní
světliny. Nacházíme ho od května do podzimu na květech.
Samičky disponují schopností měnit barvu podle podkladu
a splývají s okolím tak dokonale, že je objeví jen cvičené oko.
Bývají zbarveny bíle, smetanově, žlutě nebo narůžověle. Nej-
spíše je prozradí jimi ulovená kořist - mrtvé vosy, čmeláci,
včely, motýli nebo mouchy hledající v květech nektar. 

Pavouků z čeledi běžníkovi-
tých u nás žije přes 40 druhů.
Všichni mají zploštělé tělo 
a ochromují kořist jedovatým
kousnutím. Sameček běžníka
kopretinového je drobný, jen
4 mm dlouhý a má černou
hlavohru� s bílým podélným
pruhem. Okolo 10 mm dlou-
há a mnohem mohutnější sa-
mička má na bocích červené

proužky. Na potravu číhají ve
květech a zde probíhá i páře-
ní. Na podzim klade samička
vajíčka, která přezimují.

U běžníků můžeme nejlépe
pozorovat jev takzvaného ba-
bího léta. Podmínkou je jasné
podzimní počasí s ohřátou ze-
mí. Mladí pavouci na vyvýše-
ných místech nejdříve vypustí
obláček pavučiny, který slouží

jako větroň. Potom vysoukají
dlouhé pevné vlákno, spojí 
je se zmíněným padáčkem 
a pustí se podkladu. Vertikál-
ními vzdušnými proudy jsou
vynášeni nahoru a vánek jim
umožní stěhování na velké
vzdálenosti.

V době babího léta už od
nás odletěli hmyzožraví ptáci
chytající svou kořist v letu,
pro které by tito vzducho-
plavci představovali snadnou
kořist. Díky své schopnosti
rozšiřování na nové lokality
žijí běžníci kopretinoví v celé
palearktické oblasti. U nás
patří k hojným druhům - na-
lezneme je všude od nížin až

Samice s uloveným čmelákem
ukrytá v květu pryskyřníku.

Na Gymnáziu Františka
Živného v Bohumíně působí
již pět let elokované praco-
viště Jazykové školy s prá-
vem státní jazykové zkoušky
Frýdek-Místek. Studenti gym-
názia mohou navštěvovat
kurzy anglického jazyka, ve
kterých si rozšiřují své jazy-
kové schopnosti a mají také
možnost přihlásit se ke slože-
ní základní státní jazykové
zkoušky. 

I v letošním roce studenti
této možnosti využili a pod ve-
dením Marcely Piperkové se
velmi intenzivně připravovali
k vykonání jazykové zkoušky.

Základní jazyková zkouška
má část písemnou a ústní. Píse-
mná zkouška proběhla 15. květ-
na ve Frýdku-Místku, kde byli
žáci po dobu 5 hodin písemně
examinováni. Pouze ti studen-
ti, kteří uspěli u písemné části
zkoušky, se mohli zúčastnit úst-
ní části 4. června opět ve Frýd-
ku-Místku. Před tříčlennou zku-
šební komisi tak mohlo před-
stoupit deset studentů naší
školy - Radek Kůs, Ondřej Si-
tek, Jakub Filipi, Pavel Suchá-
nek, Martin Kubínek, Kamil
Polko, Petra Knýblová, Daniela

Drobková, Vendula Schindle-
rová a Martina Korduliaková.
Museli prokázat schopnost po-
hotově reagovat v anglickém
jazyce na běžné situace denní-
ho života, pracovat s odborným
textem a pohovořit o ekologic-
kých problémech dnešního
světa, o vědě, zdravotnictví,

školství či využití volného času
u mladé generace.

Ústní zkoušku, které se o-
sobně zúčastnila také ředitelka
frýdecké jazykové školy Šárka
Mrnuštíková, nakonec všech
deset studentů našeho gymná-
zia úspěšně zvládlo. Studenti
převzali vysvědčení, které mo-

hou využít při přijímacím říze-
ní na vysoké školy a především
v budoucím životě a povolání.

Všem úspěšným studentům
blahopřejeme a věříme, že ta-
ké v dalších letech se najdou 
v řadách našich studentů je-
jich pokračovatelé.

Marcela PIPIERKOVÁ

Jazykové zkoušky studentů gymnázia 

po horské oblasti. V Bohumí-
ně jsou běžní ve všech měst-
ských částech.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Studenti gymnázia, absolventi jazykových zkoušek. Foto: Magda Konetzná 
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Blíží se letní teplé dny, dovolené, prázdniny, jinými slovy, zvýší
se nebezpečí průjmových onemocnění. Každý z nás to někdy 
zažil. Průjmem nazýváme příliš časté vyměšování nezvykle řídké
stolice. Přitom ale neexistuje přesné vymezení průjmu. Co je pro
někoho již průjmem, je pro jiného obvyklou normou. S určitou

mírou nepřesnosti můžeme za průjem označit 3 a více neformovaných až vodnatě
řídkých stolic za den. 

Průjem není samostatná nemoc, je to
vždy příznak nějakého onemocnění nebo
poruchy. Při průjmu je porušeno vstřebá-
vání vody a některých dalších látek ze
střeva zpět do krevního oběhu, navíc do-
chází k nenormálnímu vylučování vody do
střeva.

Z praktického hlediska je důležité rozli-
šit akutní a chronický průjem. Akutní
průjem vzniká náhle, nezřídka je to záleži-
tost jednoho dne, většinou trvá několik
dnů. Trvá-li několik týdnů, znamená to již
přechod do chronického průjmu. 

Nejčastější příčinou akutního prů-
jmu jsou nejrůznější infekce. Mikrobem,
který jej vyvolal, může být salmonela, shi-
gela, Má-li průjem několik členů rodiny
najednou, je velmi pravděpodobné, že jej
vyvolaly viry.

Druhou nejčastější příčinou je zátěž ne-
vhodnou stravou. Jde o stravu nezvyklou
nebo nezvykle upravenou, nebo také o její
nadměrné množství. Léky nejrůznějšího
druhu jsou poměrně často příčinou prů-
jmu (např. antibiotika, přípravky železa). 

Chronický nebo-li dlouhodobý prů-
jem může mít velmi rozdílné příčiny.
Příčinou může být onemocnění tenkého či

tlustého střeva, ale i nemoci orgánů mimo
trávicí trakt.

K příznakům průjmovitého onemocně-
ní, kromě častých stolic, patří křeče v bři-
še, které většinou předcházejí odchodu
stolice, nevolnost a zvracení. U vleklých
průjmů je častý úbytek na váze. Může být
rovněž zvýšena tělesná teplota.

Při průjmech je důležité udržet správ-
né zavodnění organismu. K tomu je vhod-
ný čaj či minerálky. Také dietní strava, mož-
no suchary. Naprosto nevhodné jsou potra-
viny smažené, mastné a tudíž nedietní.

Je-li počet stolic vysoký, hrozí dehydra-
tace organismu. Proto je třeba včas nav-
štívit lékaře. S návštěvou by se nemělo o-
tálet zejména u malých dětí, kde dehydra-
tace může postupovat velmi rychle! Váhat
byste také neměli, trpíte-li na vleklý prů-
jem. Ten může být projevem závažného o-
nemocnění.

K léčbě můžeme použít různé volně
prodejné léky. Léčba antibiotiky vyžadují

Jaké jsou příčiny diarhoe - průjmu

okénko lékaře

jen některá infekční průjmovitá onemoc-
nění.

U střevních infekcí prakticky vždy
jde o infekci ze špinavých rukou. Infek-
ce se přenáší potravou nebo vypitými te-
kutinami. Při turistice v krajinách s horší
hygienickou úrovní není radno požívat
potraviny tepelně neupravené. To se tý-
ká i nápojů, pokud nejsou továrně vyrábě-
né a hygienicky balené. Angličané, velcí
koloniální cestovatelé, měli pravidlo:
»převař to, uvař to, oloupej to, nebo na to
zapomeň«. Riziko infekčního průjmu vám
hrozí, chystáte-li se do tropických či sub-
tropických zemí s nízkou hygienickou ú-
rovní. Některé oblasti jsou už natolik pro-
slulé, že onemocnění má i lokální názvy:
Montezumova pomsta v Mexiku, faraóno-
va kletba v Egyptě.

Petr KLUS, 
lékař interního oddělení BMN, a. s.

Druhou nejčastější příčinou průjmu je zátěž
nevhodnou stravou. Foto: internet

Škola v přírodě v přímém přenosu
Ve dnech 18. až 27. května

se děti ze Základní školy Bez-
ručova 190 společně s dětmi
z Mateřské školy Na Pískách
70 v Záblatí oddávaly rado-
vánkám, čerstvému vzduchu
a pestrému programu školy
v přírodě ve Velkých Karlo-
vicích. 

Přesvědčit se na vlastí oči,
jak se našim ratolestem daří,
umožňují dnes nejmodernější
technologie, které se nám po-
dařilo využít a zajistit tak pří-
mý přenos dětí ze školy v pří-
rodě domů k rodičům, a to pro-
střednictvím vysílání na inter-
netu. V avizované době se ro-
diče připojili na internetové
stránky školy a v teple svých

domovů sledovali, jak se jejich
děti radují, jsou obklopeny
překrásnou přírodou. Viděli,
jak dětem na horách chutná 

a jaký program jim pedagogo-
vé školy momentálně připravi-
li. Domů tak děti rodičům
mohly vzkázat, jak moc dobře

se mají a jak moc ty své rodiče
mají rády!

Vzdálenost 100 kilometrů
jako by nebyla. Děkujeme fir-
mě videostudio pod vedením
pana Ivana Urbana, který s ná-
mi spolupracuje a zařídil tak
pro rodiče ojedinělý zážitek.
Děkujeme všem rodičům a přá-
telům školy, kteří se podíleli
na přípravách akcí školy. A� už
to byla drakiáda, 100 let zá-
kladní školy, skřítci Podzim-
níčci, Mikuláš, besídky, vy-
stoupení v Sokolovně Záblatí,
karneval či pálení čarodějnic.
Ale také výlety, exkurze, den
dětí spojený s rozloučením se
školáky. 

Text a foto: 
Renáta KWAŚNÁ
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V ČSSD zní prakticky už od
její polistopadové obrody tichá
a smutná písnička, že mladí Če-
ši tíhnou spíše k pravicovým
stranám. Ten rozdíl sice není zas
tak dramatický, jak by se mohlo
zdát, mezi studenty a mladými
do 30 let ztrácíme oproti ODS
jen pár procent. Jenže když se
člověk rozhlédne po světě, zjistí,
že v západní Evropě a jiných vy-
spělých zemích jako Spojené
státy, Austrálie či Nový Zéland,
jsou studenti a mladí lidé jed-
ním ze základních volebních ka-
menů středolevých stran. Kupří-
kladu Barack Obama dnes vděčí
za křeslo v Bílém domě přede-
vším tomu, že jej ve volbách pod-
pořily téměř dvě třetiny mladých
voličů. Ve Francii by se dali pravi-
coví studenti spočítat na prstech
jedné ruky. Maximálně dvou.

Odpovědí na otázku, proč na-
še sociální demokracie nedokáže

Dva týdny jsou ve frenetickém světě dnešních médií věč-
nost a vajíčkové krupobití vystřídala na titulních stránkách
novin čerstvá várka katastrof, neštěstí a rozličných skandálů.
Přesto onen nedávný výstřelek politického hulvátství probu-
dil z dřímoty diskuzi o jedné staré bolístce sociální demokra-
cie, která by tak rychle zapadnout neměla.

Proč nevolí ČSSD více mladých?

přitáhnout mladé voliče tak jako
její stranické sestry v západních
zemích, je mnoho. Všemi se ale
táhne jako červená nit jedno ú-
střední téma -
levicové strany
na západ od nás
jsou společností odjakživa vní-
mány jako nositelky pokroku,
moderních myšlenek, reformní-
ho elánu a naděje do budoucna.
A to je pro mladé jako zpěv Si-
rén. Západní a anglosaská levice,
stejně jako ta naše, staví pevně
na tématech jako sociální rov-
nost či solidarita s důchodci a ne-
mocnými. Na rozdíl od nás však
mluví také o věcech, které silně
apelují na studentský idealismus,
smysl pro férovost, vnímavost
vůči životnímu prostředí, na 
energii mladých a jejich podnika-
vost a nadšení a na touhu bořit
stará a přežitá společenská tabu.
Když jdu před volbami po ulici,

vidím oranžové billboardy, které
slibují jistotu důchodcům a prá-
ci členům takzvané střední tří-
dy. To si samozřejmě zaslouží
pochvalu, jenže mě pokaždé na-
padne - a co ostatní? Jistota dů-
chodcům je fajn, ale kdo dá jis-
totu dnešním mladým pod tři-
cet, že až oni dospějí k šedesátce,
bude je současný penzijní systém
schopen uživit? Kdo od nás se

staví za drobné
a střední pod-
nikatele, kteří

jsou klíčem k zaměstnanosti, kdo
mluví jménem nezávislých pro-
fesionálů a lidí na volné noze, té
tiché, ale důležité menšiny, kte-
rý z českých sociálních demo-
kratů dnes říká upřímně a otev-
řeně, že drogově závislí nepatří
do vězení, ale do léčeben a pora-
den, že registrované partnerství
a právo ženy na interrupci má 
v jednadvacátém století své ne-
zastupitelné místo, stejně jako
právo na důstojný odchod ze ži-
vota, který podle posledního
průzkumu podporují tři pětiny
Čechů? Kdo ví, jaký má sociální
demokracie názor na svobodu 
a nezávislosti internetu, nejpře-

vratnějšího fenoménu moderní
doby a dnes již nedílné součásti
života drtivé většiny mladých li-
dí? Jednoznačné odmítnutí ra-
daru je chvályhodné, ale proč
vrcholní představitelé ČSSD ne-
dávají najevo větší nechu� vůči
válce v Afghánistánu a Iráku 
a vůbec veškerému militarismu
a preventivním válkám a silové-
mu řešení konfliktů, které zadě-
lávají na víc problémů, než jich
řeší? Jedno z největších témat
dneška, ochrana životního pro-
středí, je sice v našem volebním
programu, ale mělo by být vidět
i na našich plakátech a slyšet 
v televizních debatách s našimi
představiteli.

Pokud se v sociální demokra-
cii chytíme za nos a začneme to
několikabrankové »studentské«
manko vůči ODS dohánět upřím-
ně a s nasazením, jistě se brzy
dostaneme do stejného pohodl-
ného vedení jako levice na zápa-
dě. Až mladí začnou na interne-
tu namísto vajíčkových přestře-
lek vybízet k volební podpoře
ČSSD, budeme vědět, že jsme
na správné cestě.

Aleš DROBEK, MO ČSSD

pol i t ika

Děkujeme voličům za podporu ČSSD
Místní organizace ČSSD v Bohumíně děkuje všem obča-

nům, kteří ve volbách do evropského parlamentu podpořili
naše kandidáty. ČSSD v Bohumíně dosáhla nejlepšího vý-
sledku ze všech volebních stran ziskem 37,58% hlasů.

Josef PLÁŠIL, předseda MO ČSSD

Beseda pro naše seniory
Přírodní památka a chráněné území meandrů řeky Odry se sta-

ly námětem pro poutavou besedu, kterou navštívili 3. července 
v Maryšce členové Klubu seniorů. O meandrech poutavě vyprá-
věl Libor Kršica. Seznámil nás s hlavními důvody vyhlášení této
oblasti za přírodní památku. Dozvěděli jsme se, jaké vzácnosti ta-
to oblast ukrývá. Patří mezi ně motýli, brouci, ryby a žáby. Vysky-
tují se zde také vzácní ptáci, mají zde svá teritoria bobři, vydry 
a jezevci. Se zájmem jsme zhlédli zajímavý přírodopisný film Pří-
rodní památka - Hraniční meandry Odry a film Přírod a Natura.
Dvě hodiny utekly a my jsme odcházeli z Maryšky plni nových po-
znatků a dojmů. Škoda, že se této besedy zúčastnilo jen velmi má-
lo lidí. Text a foto: Hana PRÁGLOVÁ

Vítěz ulovil sedmnáct kaprů
Velké Kališovo jezero v Šunychlu patřilo 6. června přátelům

Petrova cechu. Bohumínská organizace Českého rybářského svazu
tu pořádala závody pro dospělé. Vítězem se s přehledem stal Jiří
Palička starší z Bohumína, kterému se podařilo ulovit 17 kaprů 
o celkové délce 681 centimetrů. Jeho největší úlovek měřil téměř
půl metru. Druhé místo obsadil Erich Koch a třetí Stanislav Krej-
čí, oba z Bohumína. Na snímku Kamila Drobka tři nejúspěšnější
rybáři - vítěz Jiří Palička stojí uprostřed. (luk)
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Už třetím rokem se koná celostátní
kampaň Sítě mateřských center o. s. 
a Ligy otevřených mužů, o. s. (LOM) 
s názvem Táta dneska frčí. Letos začala
6. a skončí 21. června. Smysl má stejný
jako v předchozích dvou letech - zvidi-
telnit roli otce a zároveň motivovat mu-
že k většímu zapojení do života rodin 
a mateřských center.

Den otců je svátek, který se slaví na ce-
lém světě, například v Německu, v Aust-
rálii nebo USA. Sí� mateřských center 
a LOM loni v Radě vlády pro rovné příle-
žitosti žen a mužů prosadily návrh, aby se
stal významným dnem ČR. Zatím bez 
odezvy. Martin Jára z LOMu podotýká: 
»Jasně, minulá vláda měla a současná vláda
má jiné starosti, než je další označený den 
v kalendáři. Nám ani nešlo a nejde o to hned
Den otců prosadit. Stačí nám, že se o něm ví 
a diskutuje.« V roce 2008 na webovém
portálu iDnes vyjádřili tomuto svátku
podporu dvě třetiny respondentů. A da-
tum? Sí� mateřských center a LOM jsou
pro třetí neděli v červnu, která letos připa-
dá na 21. června a záměrně i na poslední
den kampaně. 

Kampaně se zúčastní více než padesát
mateřských center. Podobně jako v minu-
lých letech kreativita programů nemá me-
ze. Nová tradice našla oblibu u otců, ma-
tek i dětí a žije svým vlastním životem. Pů-
vodní záměr přivést více otců do mateř-

ských center se naplnil a mnohá centra
nabízejí programy pro otce po celý rok.

Rodinné centrum SLŮNĚ se každoroč-
ně ke kampani přepojuje, ani letos tomu
nebude jinak, na sobotu 27. června od 16
hodin připravilo ve spolupráci s Klubem
tatínků další ročník sportovně-zábavné

akce PRIMA TÁTA 2009. Návštěvníky
akce zcela určitě pobaví výstava fotografií
pod názvem »Táta v akci« Renáty Marco-
lové a maminek, na nichž budou zachyce-
ni soutěžící tatínci. Maminky, své tatínky
můžete přihlásit do soutěže do 22. června.

Vilma VALENTOVÁ

Budou i tátové u nás mít svůj svátek?

Anglie očima žáků aneb Sova na cestách

Maminky s dětmi, které pravidelně navštěvuji tvůrčí dílničku, vyzdobily trička svých tatínků 
veselými malůvkami. Foto: archiv Slůněte

Večer před odjezdem se má-
lokomu chtělo spát. Rozšířil se
velmi nebezpečný druh
»CESTOVNÍ HOREČKY« ty-
pu A. Nejvyskytovanější pří-
znaky - natěšení. Taky jsme
měli proč. Za pár hodin jsme
už seděli v autobuse. Jeli jsme
dlouho, ale cestu nám zkraco-
vala příjemná atmosféra. Bě-
hem dlouhého dne jsme dora-
zili až k hranicím Belgie 
a poté jsme si to namířili ro-
vnou do jejího hlavního města
Bruselu. Prohlédli jsme si
město od Atomia (zvětšený

model molekuly železa), až po
raritu Bruselu takzvaného
»čurajícího chlapečka«, který

byl zrovna oděn do zelenožlu-

tého oblečku, čímž trochu la-

dil k našim oranžovým kšiltov-

kám. Nenechali jsme si ujít

ani Grand-Place, náměstí zná-

mé po celém světě, katedrálu

sv. Michala a samozřejmě naše

oblíbené čokoládovny, jimiž je

Belgie tak proslavena. …

Poté jsme z francouzského
přístavu Calais vyplouvali
vstříc novým zážitkům. Bílé ú-
tesy nám v dáli dávaly jasně
najevo, že se blížíme k našemu
cíli - k Anglii.

Každý z následujících dnů
měl své kouzlo a zanechal 
v nás nezapomenutelné zážit-
ky. Rozhodně za zmínku stojí

zápisník  cestovatelů

muzeum Madame Tussaud,

hotový rej známých osobností,

ovšem ve voskových podo-

bách. Chrám sv. Pavla, jenž je

proslulý tím, že se zde konala

svatba prince Charlese a prin-

cezny Diany, a snad všechny 

z nás nadchl hinduistický

chrám Neasden, ve kterém

jsme si připadali jako v pohád-
ce. Dále jsme měli možnost si
prohlédnout známý hrad To-
wer, most Tower Bridge, Buc-
kinghamský palác, Big Ben,
London Eye, Stratford - rodiš-
tě Williama Shakespeara a Ox-
ford, ve kterém nás mimo jiné
upoutala také skutečnost, že
se v místnostech této univerzi-
ty natáčel Harry Potter.

Po zhlédnutí významných 
a historických míst náš šesti-
denní pobyt v Anglii končil.
...a museli jsme se rozloučit 
s Londýnem. Zpátky jsme jeli
Eurotunelem a s sebou jsme si
domů vezli nejen malé upo-
mínkové předměty, ale i spou-
stu krásných zážitků, jaké má
jen málokdo.

Klára ČERMÁKOVÁ, 7. A
Barbora DOBROVOLNÁ, 9. B

Rozlehlé místo plné krásných a zajímavých památek. Rod-
né místo uznávaných a slavných osobností. Místo, kde pořád
prší a tráva je stále zelená. Šestidenní turisticko-poznávací zá-
jezd, který se konal 16. až 21. května, nám umožnil vidět na
vlastní oči krásu Anglie a vdechnout slastnou vůni tohoto nej-
většího evropského ostrova.
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Blahopřání - jubilea
27. června oslaví 

své životní jubileum

60 let naše 

milovaná manželka,

maminka, babička 

paní Marie
LIPKOVÁ. 

Do dalších let přeje

z celého srdce hodně zdraví, štěstí, 

lásky a radosti z vnoučat manžel Milan,

syn Robert s přítelkyní Janou, 

dcera Ivana s manželem Pavlem 

a vnuci Pavlík, Tomášek a Prokůpek.

Vzpomínky - úmrtí Kdo byl milován, 
není zapomenut.

24. června 

by se dožil 100 let

pan Bohumil
POTYŠ

ze Starého Bohumína.

Zároveň 19. října vzpomeneme 

26 let od jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají synové a dcera 

s rodinami.

Tvé srdce utichlo, 
zůstal nám žal, 

vzpomínky na Tebe 
budou žít dál.

�
1. července 

vzpomeneme 

4. smutné výročí úmrtí 

pana Zdeňka TOPIČE. 

Vzpomínají s láskou a úctou 

a nikdy nezapomenou manželka Jiřina,

dcery Monika a Petra s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá. 
F. Hrubín

�
29. června 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Jana ZMUDY,

který by letos 26. května oslavil 70 let. 

S úctou a láskou vzpomínají manželka, 

syn a dcera s rodinami.

V neznámý svět 
jsi odešla spát, plakal

každý, kdo Tě měl rád.
Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

12. června 

jsme vzpomněli 

5. smutné výročí úmrtí 

paní Věry ŠINDLEROVÉ. 

S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Jana a syn Sva�a s rodinami.

Bolest už čas vymazal,
jen krásné vzpomínky

nám zanechal.

�
24. června 

by se dožil 80 let 

pan Bořivoj GODULA. 

Zároveň si 21. července připomeneme

46. výročí jeho úmrtí. 

S láskou vzpomínají děti a manželka.

27. června 

oslaví své 

60. narozeniny 

pan Ivo

RÝMAŘ.

Do dalších let 

Ti přeje hodně 

zdraví, lásky, rodinné pohody 

a pracovních úspěchů 

dcera Lenka s rodinou.

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

inzerce

● 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.

● Nebankovní půjčka. Potřebujete po-
tvrzený příjem nebo důchodový výměr.
Vše vyřídíme u vás doma. Volejte 774
828 496.

● Provádíme pokládku plovoucích
podlah, PVC, koberců včetně úprav pod-
kladů, samonivelační stěrky, renovace
parket atd. ✆ 604 265 861. Více na
www.dvfloor.cz. 

● Prodám dveře vchodové, plastové 
a okna, bílá a hnědá, z neuskutečněné
stavby. Dále zahradní branku vč. sloupků 
a pletiva. Vše nové, levně. Přivezu zdar-
ma, ✆ 777 106 709.

● Pronajmu garáž v Záblatí - 800
Kč/měs., ✆ 603 777 543.

(Pokračování na str. 18)

Charitativní 
koncert pro 
Želví zahradu 

Ve stacionáři Salome Slezské diako-
nie vyrůstá Želví zahrada. Unikátní
projekt na podporu terapeutických 
a relaxačních činností autistických,
mentálně a fyzicky postižených dětí
tam realizuje občanské sdružení Vesica.
Vzniknou zde kromě hliněných pracov-
ních stolků také interaktivní objekty.
Labyrint bude hotov na konci letních
prázdnin a dětem předán v září. 

Náklady na vznik Želví zahrady činí 700
tisíc korun. Projekt podpořila Nadace OKD,
město Bohumín i drobní dárci. Stále však
část prostředků chybí. Pomoci má charita-
tivní koncert, který proběhne v sále kina
K3 v neděli 21. června od 19 hodin. »Na
koncertu vystoupí herečka a soulová zpěvačka
Michaela Horká, herečka Městských divadel
Brno Soňa Jányová, vokální skupina Sluníčko
a skupina Krompáč Band. Součástí akce bude
prodejní výstava, jejíž výtěžek půjde právě na
stavbu labyrintu,« doplnila Lenka Maňáko-
vá. Vstupné na koncert činí 100 korun,
lístky jsou již v předprodeji. (luk)

Poděkování
zdravotníkům

Chtěla bych touto cestou poděko-
vat primáři rehabilitačního oddělení
Bohumínské městské nemocnice dok-
torovi Martinu Žiakovi a celému per-
sonálu za vzornou péči a laskavý pří-
stup, který věnují pacientům.

Radomíra PAZDEROVÁ
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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

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

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

MYTÍ  HROBŮ
Vaše hroby umyjeme,

uklidíme, osadíme 
a upravíme.

Možná i celoroční péče.
Volejte 608 417 050.

● 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 zánovní urnový
hrob na hřbitově ve Starém
Bohumíně, tel.: 603 963 966.

● Prodám dr. byt 3+1 u Slu-
nečnice, Bohumín, Sv. Čecha
1075. ✆ 596 013 762.

inzerce
● Provádíme rekonstrukce

a zakládání zahrad a trávní-
ků, zrealizujeme váš projekt.
Zahradnictví ZÚPAS v parku
P. Bezruče, za Lidlem, ✆ 596
013 463, 739 872 774.

● Pokosíme vaše pole, lou-
ky a zahrady. Zahradnictví v
parku za Lidlem. ✆ 596 013
463, 739 872 774.

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

● Prodám dr. 1+1 v Boh.,
nedaleko centra, zatepleno, 2.
p., event. vyměním za větší,

dohoda, doplatek možný. 
✆ 736 228 883.

● Koupím vůz Š-Felicia, 
✆ 603 710 012.

● Koupím vůz Š-Fabia, 
✆ 608 710 468.

● Nejvýhodnější povinné
ručení! Akce »Levná pojist-
ka«: sleva 60 %! Např. 1001 -
1350 cm3 ročně 1738 Kč. Pojiš-
�ovna Triglav, Studentská 641,
po a st 9 - 17 hod., ✆ 605 363
579, www.levna.pojistka.cz.

● Prodám RD 2+1 se zahra-
dou a loukou 2000 m2 na klid-

ném místě ve Skřečoni. cena
dohodou, ✆ 603 195 560.

● Přijmeme kadeřnici na
vlastní živnostenský list, info
✆ 603 466 296, nástup ihned.

● Prodám stavební rozva-
děč za 2000 Kč. ✆ 732 915 394.

Zveme vás do nově otevřené

ELEKTRO PRODEJNY INSTALAČNÍHO
MATERIÁLU A SVÍTIDEL

v Bohumíně na ul. Šunychelská 1219 
(vedle Lidlu). 

MNOŽSTEVNÍ SLEVY pro montážní firmy.

OTEVŘENO: po - pá 8.00 - 17.00 hodin
so 8.00 - 13.00 hodin

SLEVA 10 % 
NA VŠE 

DO 1. SRPNA

Mobil: 604 233 845, 
732 528 522 Prodejna

CUKRÁRNA
(bývalý CAFÉ MIX)
je přemístěna na Nádražní ulici

(bývalá čistírna). 
Otevřeno denně 

od 8 do 17 hodin. 
Denně čerstvé zákusky, 
NÍZKÉ CENY - fernet, 

moravská švestka, vodka 42°,
plum vodka, myslivec - 

kus za 119 Kč, 
kofola 20 Kč, nescafé expresso

106 Kč, čaj Jemča 10 Kč, 
Merci 59 Kč.

Těšíme se, že si nás najdete!



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 18. června do 2. července

KAM V BOHUMÍNĚ?
■ 27.6. ve 21.15 hodin - letní kino, 28.6. v 19 hodin -
budova kina EL PASO. Český film, přístupný, 75 Kč.

■ 28.6. v 10 hodin LOVECKÁ SEZÓNA. Animova-
ný film pro děti, USA, české znění, 45 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 18.6. v 17 hodin PROFESOROVA LÁSKA. Hud-
ba, písně, milostná poezie, vtipné dialogy a hu-
morné vyprávění. Autorská divadelní hra .

■ 19.6. v 18 hodin HODINA DĚJEPISU s Janem
F. Teistrem.

■ 21. a 28.6. v 18 hodin KURZ KRESBY A MAL-
BY s Jirkou Gregerem. 

■ 22.6. - 13.7. 85 LET DOBROVOLNÝCH HASI-
ČŮ V KOPYTOVĚ. Výstava, vernisáž 22. června 
v 18 hodin.

■ 23.6. v 16 hodin BÝT IN - BARVY LÉTA. Setká-
ní s vizážistkami, které mají zkušenost s líčením
pro film a filmové studio ve Zlíně. Poradí vám jed-
noduché triky, jak se cítit a vypadat lépe. Omeze-
ný počet míst, objednávky na e-mailové adrese:
maryskabohumin@seznam.cz, vstupné150 Kč.

■ 26.6. v 18 hodin HUDEBNÍ VYSVĚDČENÍ. Ve-
čer je věnovaný sólovým partům i duetům, účin-
kují studenti ostravské konzervatoře.

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.

■ 18.6. v 15 hodin SETKÁNÍ RODIN S ADOPTIV-
NÍMI DĚTMI. Herna pro veřejnost uzavřena!
Centrum Bobeš.

■ 25.6. v 10 hodin VESELÉ ZPÍVÁNÍ U KLAVÍRU.
Přij�te se naučit novou písničku, RC Slůně.

■ 26.6. v 16 hodin PRIMA TÁTA. Zábavné odpoled-
ne pro odvážné tatínky a jejich rodinky. RC Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 29.6. - 3.7. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Domu dětí 
a mládeže Bohumín. Pro děti od 7 do 15 let. Pestrý
program, sportovní hry a soutěže, hry na počíta-
čích, deskové hry, návštěva bohumínského aqua-
centra - denně 9 - 16 hodin. Cena 600 Kč. � Hana
Tašková, ☎ 596 013 131, 603 448 235.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 1.6. - 30.6. POZNEJ NÁŠ KRAJ a HORNICTVÍ
HROU! Výstava fotografií dětí z fotokroužku Do-
mu dětí a mládeže v Bohumíně. Foyer kina K3.
■ 18. a 25.6. v 16 hodin DECHOVKOVÉ ČTVRT-
KY. K poslechu Vám zahraje Dechový orchestr
ŽDB Group a. s. pod vedením Vladislava Oravčá-
ka, náměstí T. G. Masaryka.
■ 21.6. v 19 hodin ŽELVÍ LABYRINT. Koncert ve
prospěch denního stacionáře Salome. Vokální
skupina Sluníčko, sólistka Městského divadla 
Brno Soňa Jányová, herečka Michaela Horká 
a Krompáč band, 100 Kč, sál kina K3 Bohumín.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

Městská knihovna Bohumín, 
www.k3bohumin.cz,

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

■ 1.6. - 24.6. BOHUMÍN-ZÁBLATÍ V PROMĚ-
NÁCH ČASU. Výstava dobových dokumentů a fo-
tografií, souvisejících s historií bohumínské části
Záblatí.
■ 24.6. v 9 hodin VÁNOCE NARUBY. Zábavný
program pro děti. Kromě vánočně vyzdobené kni-
hovny bude vyhlášena amnestie na upomínky. 
■ 25.6. v 17 hodin POLSKÉ POBŘEŽÍ BALTU. Be-
seda s projekcí fotografií z cestování po zajíma-
vých místech polského pobřeží Baltského moře.
Součástí besedy bude i vernisáž výstavy fotogra-
fií Pohyblivé písečné duny 09, 20 Kč.
■ 25.6. - 31.8. POHYBLIVÉ PÍSEČNÉ DUNY ’09.
Výstava fotografií z historicky první expedice K3
Bohumín po polském pobřeží Baltského moře.
■ 30.6. v 13 hodin ČEZ DĚTEM. Slavnostní zahá-
jení provozu nové čítárny pro nejmenší čtenáře.

KINO K3 BOHUMÍN 

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

■ 18.6. v 19 hodin - budova kina, 19.6. ve 21.15
hodin - letní kino VÉVODKYNĚ. Film USA, Velká
Británie, Itálie, Francie, přístupný, 75 Kč.
■ 20.6. v 19 hodin - budova kina, 21.6. ve 21.15
hodin - letní kino SEDM ŽIVOTŮ. Film USA, pří-
stupný od 12 let, 75 Kč.
■ 21.6. v 10 hodin HOTEL PRO PSY. Film pro děti,
USA, Německo, 60 Kč.
■ 25.6. v 19 hodin - budova kina, 26.6. ve 21.15
hodin - letní kino RYCHLÍ A ZBĚSILÍ. Film USA,
přístupný od 12 let, 75 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

OSTATNÍ KULTURA

■ 18. a 25.6. v 16.30 - 18 hodin EXIT KLUB. Klu-
bovna na faře - modrá budova na Masarykově ulici.
■ 19.6. od 18 hodin LETNÍ SLUNOHRAD. Český
rozhlas Ostrava pořádá akci s názvem Letní sluno-
hrad. Vystoupí v historických prostorách Slezsko-
ostravského hradu Věra Špinarová, Petra Janů,
Aneta Langerová, Petr Bende, Janek Ledecký,
Vlasta Redl, provázet programem bude moderá-
torka Českého rozhlasu Ostrava Kateřina Hubero-
vá. Bude je doprovázet Ostravský rozhlasový or-
chestr. Vstupenky na tento večer jsou k dostání
na informačním centru v budově radnice. Děti do
deseti let mají vstup za 50 korun, vstupenka pro
dospělého je za 200 korun. 
■ 27. - 28.6. v 9 hodin DNY RUDYSZWALDU. Ak-
ce je pořádána v Rudyszwaldu v rámci projektu
Červen - měsíc přátelství na soutoku Odry s Olší.

SPORT

■ 18., 22., 23. a 24.6. vždy v 16 hodin BOHU-
MÍNSKÁ TENISOVÁ LIGA. Kurty za internátem
Střední školy na Revoluční ulici. � Svatopluk Bo-
gumski, ☎ 608 884 891.
■ 20. - 21.6. a 27.6. - 28.6. od 8 do 9 hodin a od
13 do 14 hodin NA KÁNOI PŘES MEANDRY. Do-
polední a odpolední sjezdy Odry. Vodákům bude 
k dispozici 8 plastových kánoí, 2 nafukovací ká-
noe a 2 plastové třímístné kánoe. Lo�, pádla 
a vesty jsou k zapůjčení zdarma, kauce 1 000 Kč.
Starý Bohumín, za starým hraničním mostem.
■ 20.6. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET ... Trasa:
Galerie výtvarného umění Ostrava, bludný balvan
v Kunčicích, památník u šachty Trojice, odjezd 
z náměstí T. G. Masaryka.
■ 21.6. ve 14.15 hodin FK Bohumín - FC Staříč.
FOTBAL: dorost - KS skupina B, travnaté hřiště za
parkem.
■ 21.6. v 16.30 hodin FK Bohumín - Lokomotiva
Petrovice. FOTBAL: krajský přebor - muži A, trav-
naté hřiště za parkem.

AQUACENTRUM

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

pondělí až čtvrtek:
kondiční plavání 6 až 7.45 hodin
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
aquaaerobic 19.30 až 20.30 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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Den dětí v parku
Program pro děti k jejich Mezinárodní-

mu dni připravila na 6. června příspěvko-
vá organizace města K3 v parku Petra Bez-
ruče. Organizátoři si rozhodně nestěžovali
na malou návštěvnost. Okolo tisícovky
dětí s doprovodem přišlo soutěžit, hrát si,
mlsat a cestovat po všech kontinentech
světa. Z vystoupení klauna Hopsalína,
který do svého vystoupení aktivně zapojil
děti, je také naše fotomomentka. (red)

Uživatelé 
Domovinky děkují

Děkujeme paní Radaně Vozňákové a pa-
ní Olze Solářové za krásný program plný
kouzel, tance a soutěží, který proběhl do-
poledne 28. května v zařízení Domovinky.
Honorářem za vystoupení byl potlesk,
smích a dobrá nálada. Oceňujeme velko-
rysý přístup a ochotu těchto půvabných
kouzelnic a ještě jednou mnohokrát děku-
jeme. Jana MENCNEROVÁ 

Vrbický kostel rozezněly lesní rohy
U příležitosti 780. výročí založení obce Vrbice uspořádali organizátoři oslav koncert ve

vrbickém kostele sv. Kateřiny. Pro zaplněný chrám hrálo kvarteto lesních rohů Kaemika
Corni, které také doprovodilo sólistu opery Národního divadla moravskoslezského Pavla
Kozla. Ozdobou koncertu byla světová premiéra skladby Josefa Vejvody Intrada - pocta
Svatopluku Havelkovi. Hudební skladatel Svatopluk Havelka se narodil ve Vrbici, v do-
mě č. 84 v roce 1925. Bohužel, oslav se již nemohl zúčastnit, zemřel 24. února 2009. Ob-
čanům Vrbice věnoval Karel Čurda, vedoucí kvarteta, k jejich svátku originální partituru
této skladby. (red)

Téměř dvě stě vodáků se plavilo po Odře
Početná skupina vodáků proplouvala v pátek 5. června Odrou od Ostravy do Starého

Bohumína a po krátké zastávce dále přes meandry až do polských Krzyżanowic. Čtvrtý
ročník českopolské akce Plavidlo přilákalo na vodu téměř dvě stě účastníků, kteří sjížděli
hraniční řeku na kánoích, kajacích nafukovacích člunech nebo raftech. Na starobohu-
mínském mostě a na břehu u staré celnice na ně čekaly stovky dětí a diváků, kteří pak by-
li svědky křtu drobné publikace vodáckého průvodce. Plavidla se aktivně zúčastnili také
zástupci krajského úřadu, starostové Bohumína, Krzyżanowic a Ratiborze. (frk) 

Foto: František Krejzek
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