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Kopytov letos slaví 
530. narozeniny str. 2 

Vyúčtování služeb 
za rok 2009 v městských
bytech str. 4
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Příští OKO 

vyjde 
20. května, 

uzávěrka
12. května

č í s l o

Chystá se výměna infor-
mací v pohraničí str. 6

Nový školní dvůr 
ve Skřečoni zatím 
nebude str. 8 

Letní kino s lepším 
zvukem a půjčovnou 

str. 9

Bogdan Zok zahájil se-
zonu vítězstvím str. 12

První dokončenou stavbou přes dálnici bude nadjezd na Slezské ulici. Otevře se 1. července. Foto: F. Krejzek

Foto: Tony Mahler, Německo

Radost a Impuls měly v Srbsku »radost«
Taneční soubory Radost, Impuls re-

prezentovaly ve dnech 22. až 24. dubna
svůj klub, naše město a celou ČR na
Mistrovství Evropy a Světovém poháru 
v jazz a modern dance, Srbsko - Novi Sad.

Již první finálový večer jsme se radovali
z medailí. Marco Běhal a Lucie Nováková
vytančili s choreografií »Fever« titul mist-
rů Evropy v jazz dance, stříbrnou příčku
obsadil ve stejné kategorii duet Katrin
Cvinerové a Lucie Randisové »Kabaret«.
Z dalších stříbrných medailí Světového
poháru v modern dance se mohla těšit
malá formace juniorů pod názvem »Jsem
já ta jiná?« a malá formace hlavní věkové
kategorie »Doháníš mě k šílenství«. Bron-
zem v modern dance se pyšní duet Marco
Běhala a Lucie Novákové »The dance« a
sólo Marco Běhala »Storm«. 

Stejně úspěšní byli naši tanečníci v kate-
gorii jazz dance. Sólová choreografie Mar-
co Běhala získala titul 1. vicemistr Evropy,
malá jazz formace skupiny Impuls »Bye,
bye Blackbird« titul 2. vícemistr Evropy.

Nejdražším kovem je pro nás zlatá 
medaile v modern dance formacích - hlav-

ní věkové kategorie, kterou pro nás vytan-
čila choreografie s názvem »Na druhém
břehu«.

Všem tanečníkům děkujeme za vzornou
reprezentaci a gratulujeme.

Petra KOLIBAČOVÁ

Vzpomínka 
na Den vítězství
a start Běhu 
ulicemi města

Den vítězství - 65. výro-

čí ukončení druhé světové

války - si připomeneme

pietním aktem, při kterém

položí zástupci vedení měs-

ta, škol, společenských or-

ganizací a politických

stran květy k pamětní des-

ce na budově radnice. De-

chová hudba pozve účast-

níky již v devět hodin, po-

ložení květů proběhne 

8. května v 9.30 hodin. 

(Dokončení na str. 2)

Čekají nás změny dopravy ve městě

Chcete znát dopravní situ-
aci našeho města v nejbliž-
ším období? 

K této problematice připra-
vuje odbor dopravy městského
úřadu na 19. května informa-
tivní setkání občanů se zástup-

ci institucí, které v současnosti
ovlivňují silniční spojení ve
městě. Informace podají a na
otázky budou odpovídat zá-
stupci Moravskoslezského kra-
je a stavebních firem, které bu-
dují dálnici i další stavby ovliv-

ňující dopravu v Bohumíně
spolu se zástupci vedení města
a odboru dopravy. Již nyní mů-
žete e-mailem zasílat své dota-
zy na adresu: dotazy-doprava
@mubo.cz. 

(Dokončení na str. 10 - 11)



Rozvody tepla z Elektrárny Dětmarovice již
v mnohých městských domech čekají na ko-
nečné připojení. První dodávky by měly radi-
átory v bytech rozehřát již koncem letošního
roku. Distributorem tepla ve městě bude mi-
mo jiné i BM servis a.s. Otázky související 
s dodávkami proto směřují na Pavla Kučeru,
vedoucího provozu Výroba a distribuce tepla. 

Jedná se výhradně o teplo pro domy v majetku města?
Nejedná. Pokud je napojení technicky možné,

dimenze centrální městské sítě umožňuje připo-
jení dalších zájemců o vytápění svých domů, 
a to jak fyzických, tak právnických osob.

Co by měli potenciální odběratelé udělat pro získání
dodávek tepla?

Je možné mne kontaktovat na telefonním čís-
le 596 092 439 nebo na e-mailové adrese
vadt@bmsas.cz. Zjistíme, zda je technicky mož-
né daný objekt připojit, zodpovím dotazy týkají-
cí se tohoto připojení, časový horizont, propo-
čteme s případnými zájemci úsporu na platbách
za dodávky tepla a teplé vody a další detaily.

V jakém časovém horizontu by se zájemci dočkali
připojení a kdo by nesl náklady? 

Je možné říci, že z časového hlediska je připo-
jení možné do jednoho roku od podepsání
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Teplo z elektrárny i pro další odběratele

Kaple v Kopytově prochází druhou etapou oprav, letos bude rekonstrukce
dokončena. Foto: Jiří Rozsypal

Stalo se již dobrou tradicí,
že naše městské části v roli
»oslavenců« dostávají z měst-
ského rozpočtu ke svému vý-
ročí dárek. Tak tomu bylo
například v posledních le-
tech v Záblatí, ve Vrbici či 
v Pudlově. V letošním roce
oslaví 530. výročí založení 
osada Kopytov, ležící v klínu
soutoku Odry a Olše.

První zmínka o Kopytovu po-
chází z roku 1480. V roce 1920
byl tehdy samostatný Kopytov
přičleněn k Šunychlu. Ačkoliv
je v Kopytově 32 rodinných do-
mů, ve kterých žije zhruba 70 
obyvatel, rozhodně se nejedná
o místo, kde lišky dávají dobrou
noc. Kromě krásné přírody, a to
nejen v chráněném území Hra-
niční meandry řeky Odry, jsou
zde i aktivní občané, kteří mají
zájem neustále zvelebovat mís-
to, kde žijí. Činitelem, který
stojí za většinou kulturních či
sportovních akcí v této maleb-
né části našeho města, je zejmé-
na místní Sbor dobrovolných
hasičů. 

Oživena byla i tradice pořá-
dání různých akcí v kapličce
sv. Jana Nepomuckého. I ta
má pohnutou historii. Během
druhé světové války byla totiž
srovnána se zemí a obnovena
až v roce 1950. S jejími opra-
vami bylo započato již v loň-

ském roce. Letos budou po-
kračovat statickým zajištěním,
elektroinstalací, vnitřními i ven-
kovními nátěry a dalšími úpra-
vami. Součet výdajů na reno-
vaci kapličky v roce 2009 
a v letošním roce přesáhne
800 tisíc korun. 

Hned naproti kapličce stojí
hasičská zbrojnice, kterou také
již od minulého roku, sice za
peníze města, ale svépomocí 
o svém volném čase, zvelebují
dobrovolní hasiči. Navíc bude
zakrátko prostor před hasič-
skou zbrojnicí vyasfaltován. 

I Kopytovští chtějí své »cen-
trum obce«, proto přišli na
radnici s požadavkem úpravy
prostranství před místní kap-
ličkou, kde je vybudování mís-
ta pro konání rozvíjejícího se
společenského života logické.
Oslava výročí, která je pláno-
vána na konec července, by již
mohla proběhnout právě na
tomto místě. Na přání kopy-
tovských bude pozemek před
kapličkou vydlážděn, budou
zde umístěny lavičky, prostor
osvětlí dvě historické lampy.
Na tato zvelebení bude z roz-
počtu města vynaloženo téměř
200 tisíc korun. 

Na akce spojené s oslavami
schválilo zastupitelstvo města
i několik grantů, o konkrét-
ních akcích budeme v Oku
včas informovat. (red)

Kopytov letos slaví 530. narozeniny

Vzpomínka 
na Den vítězství 
a start Běhu 
ulicemi města

(Dokončení ze str. 1)
Pietní akt každoročně před-

chází startu Běhu ulicemi měs-
ta, na jehož 14. ročník zvou
pořadatelé závodníky i diváky.
Zahájení proběhne 8. května 
v 9.50 hodin. Na startu se jako
první objeví v 10 hodin malé
děti s rodiči. Dvouhodinovou
smrš� dvaceti běhů všech kate-
gorií zakončí letošní novinka,
jízda na in-line bruslích dětí od
10 let. Běhu naděje na 500 met-
rů se na úplný závěr akce mo-
hou zúčastnit všichni, včetně di-
váků. Podle ankety na strán-
kách Atletického klubu Bohu-
mín dosud přislíbilo účast 485
běžců, dalších více než čtyři
sta se bude ještě rozmýšlet. To
by byl absolutní rekord všech
ročníků. Přihlášky budou mo-
ci zájemci vyplnit před startem
na náměstí T. G. Masaryka.

František KREJZEK

smlouvy. Dotaz týkající se financí je samozřejmě
nejčastější. Náklady na zřízení předávací stani-
ce, horkovodní nebo teplovodní přípojky, regu-
lační stanici a další náklady týkající se připojení
na horkovod ponese BM servis a.s. Navíc od-
padne starost o stávající topné kotle (zařízení),
jejich údržbu, revize, opravy či případnou 
obměnu.

František KREJEZEK

Potrubí přivaděče tepla z dětmarovické elektrárny
pro�alo také park. Foto: František Krejzek
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I Byt na ulici Mírové 945,
1+2, číslo bytu 6, kategorie

I., ve 3. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 55,16 m2,
celková plocha 56,16 m2. Pro-
hlídka bytu 11.5. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 12.5. 
v 16.15 hodin.  

I Byt na ulici Tovární 426,
1+3, číslo bytu 27, katego-

rie I., v 6. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 76,56 m2, ,
celková plocha 78,98 m2. Pro-
hlídka bytu 11.5. od 8.30 do 
9 hodin. Licitace se koná 12.5.
v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
1073, 0+1, číslo bytu 50,

kategorie I., v 9. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
28,72 m2, celková plocha 30,89
m2. Prohlídka bytu 6.5. od 8.30
do 9 hodin. Opakovaná licita-
ce se koná 12.5. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Čáslavské 53,
1+3, číslo bytu 9, kategorie

I., ve 3. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 59,70 m2,
celková plocha 61,60 m2. Pro-
hlídka bytu 13.5. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 17.5. 
v 16 hodin.

I Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 935, 1+2, číslo bytu

4, kategorie I., ve 2. nadzem-
ním podlaží. Plocha pro výpo-
čet 52,31 m2, celková plocha
54,31 m2. Prohlídka bytu 13.5.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 17.5. v 16.15 hodin.  

I Byt na ulici Tyršově 821,
1+1, číslo bytu 2, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 44,70 m2,
celková plocha 48 m2. Prohlíd-
ka bytu 11.5. od 9 do 9.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 17.5. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 125,

kategorie I., v 6. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet

O městské byty v Bohumíně se licituje v hlavní budově rad-
nice v 1. patře v malé zasedací místnosti, číslo dveří 243. Vyvo-
lávací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace
se mohou zúčastnit občané EU s trvalým pobytem na celém 
území ČR po dobu posledních pěti let, nebo mají na tomto 
území minimálně poslední jeden rok zaměstnání. Podrobné
informace naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radni-
ce, kategorie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
49,99 m2, celková plocha 53,53
m2. Prohlídka bytu 13.5. od
8.30 do 9 hodin. Opakovaná
licitace se koná 17.5. v 16.45
hodin.

I Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, číslo bytu 13, kategorie

I., ve 4. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 55,78 m2,
celková plocha 57,43 m2. Pro-
hlídka bytu 18.5. od 8 do 8.30
hodin. Licitace se koná 19.5. 
v 16 hodin.

I Byt na ulici Janáčkově
833, 1+1, číslo bytu 1, kate-

gorie II., v 1. nadzemním pod-
laží. Plocha pro výpočet 44,60
m2, celková plocha 48,10 m2.
Prohlídka bytu 18.5. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
19.5. v 16.15 hodin.  

I Byt na ulici Osvoboditelů
1020, 1+2, číslo bytu 7, ka-

tegorie I., ve 3. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
58,70 m2, celková plocha 61,89
m2. Prohlídka bytu 18.5. od
8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 19.5. v 16.30 hodin.  

I Byt na ulici Okružní 378,
1+1, číslo bytu 2, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 59,86 m2,
celková plocha 59,86 m2. Pro-
hlídka bytu 18.5. od 9.30 do 10

hodin. Opakovaná licitace se
koná 19.5. v 16.45 hodin.  

I Byt na ulici Trnkové 283,
1+2, číslo bytu 2, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet 88,48 m2,
celková plocha 98,28 m2. Pro-
hlídka bytu 21.5. od 10 do 10.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 24.5. v 16 hodin v budo-
vě MěÚ v Bohumíně, zaseda-
cí místnost číslo dveří 230.

I Byt na ulici Bezručově
1145, 1+1, číslo bytu 37,

kategorie I., v 8. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
47,75 m2, celková plocha 51,49
m2. Prohlídka bytu 20.5. od 
8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 24.5. v 16.15 hodin v bu-
dově MěÚ v Bohumíně, zase-
dací místnost číslo dveří 230.

I Byt na ulici Drátovenské
198, 1+1, číslo bytu 4, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet 63,15
m2, celková plocha 63,15 m2.
Prohlídka bytu 20.5. od 9 do
9.30 hodin. Licitace se koná
24.5. v 16.30 hodin.

Další informace na telefon-
ním čísle 596 092 199, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Dvě zajímavé besedy uspořádala zá-
kladní organizace Svazu postižených ci-
vilizačními chorobami (SPCCH) ve spo-
lupráci se Senior klubem.

První byla zaměřena na téma Vezmi
zdraví do svých rukou. Přizvaná lékařka
Jana Losová hovořila velmi zajímavě 
o drobných kožních problémech a srozu-
mitelně objasňovala příznaky žilních 
a cévních onemocnění, které se v senior-
ském věku často vyskytují. V závěru bese-
dy byl prostor pro dotazy, které směřovaly
na akutní problémy seniorů.

Druhá beseda, která proběhla rovněž 
v Senior klubu, byla velmi poučná a pou-
tavá. Hovořilo se o bezpečnosti seniorů.
Městský strážník Ondřej Semjan informo-
val o různých projevech kriminality. Upo-
zornil seniory na možná úskalí hrozící ze
strany kriminálních živlů. Neopomenul
zdůraznit, že důvěřivost k cizím osobám se
mnohdy nevyplácí. Probrala se také otáz-
ka uzamykání bytů s použitím řetízků na

dveřích, kapesní zloději, vloupání do bytu
a další problémy, týkající se bezpečnosti.

Beseda byla doplněna o řadu přímých
zážitků přítomných seniorů, a také o mno-
ho dotazů. Seniory zajímala otázka pokut
za neuklizené psí exkrementy, chování 

a pobyt bezdomovců v našem městě, hlí-
dání domů v době dovolených a další.

Besedy splnily záměr poučit seniory, jak
chránit své zdraví i bezpečnost, aby mohli
v klidu prožít svůj podzim života.

Jarmila HABRAMOVÁ

Besedy pro seniory: jak chránit své zdraví i bezpečnost

O bezpečnosti seniorů diskutovali členové SPCCH s městským strážníkem. Foto: Jiří Vilček
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Vyúčtování služeb za rok 2009a k t u á l n ě

Dvě stovky dětí zaplavily
27. dubna náměstí T. G. Ma-
saryka, aby probouzející se
jaro ozvláštnily svou před-
stavou rozkvetlé přírody. Po
obvodu náměstí do trávníků
»nasadily« stovky papíro-
vých květin i zvířátek, které
v hodinách výtvarné výcho-
vy i ve školních družinách
pro tuto příležitost nakresli-
ly a vyrobily.

Pokud nepřijde déš�, budou
záhony dětských květin na
špejlích zdobit náměstí do do-
by, než rozkvetou skutečné
květiny. Místa, kde školáci 
i předškoláci z mateřských škol
vysadili plody své práce, bu-
dou po 15. květnu postupně 
osazeny skutečnými kvetoucí-
mi rostlinami. Děti tak náměs-
tí pomohly »rozkvést« o tři
týdny dříve. Zajímavou akci zor-
ganizovaly společně se školami
občanské sdružení Maryška,
Dům dětí a mládeže Fontána
Bohumín a agentura K3. (frk)

Náměstí ozdobila »papírová příroda«

Foto: Lukáš Kania

v městských bytech a nebytových prostorách

V těchto dnech obdrželi nájemci měst-
ských bytů a nebytových prostor (dále jen
»NP«) vyúčtování služeb za uplynulé zúčtova-
cí období.

Služby poskytované nájem-
cům město Bohumín nakupuje
od různých dodavatelů a celkové náklady takto
nakoupených služeb pak rozúčtovává nájem-
cům městských bytů a NP podle předem stano-
vených pravidel, a to bu� podle počtu osob 
v bytě (NP), náměrů na jednotlivých měřidlech,
započitatelné podlahové plochy bytu (NP), po-
čtu komínových průduchů či počtu bytů (NP) 
v domě. Vypočtené náklady za neobsazené byty
a NP hradí vlastník (město).

Termín doručení vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytů a NP byl stanoven na 30. dubna.
Do tohoto termínu bylo vyúčtování na konečné
spotřebitele odesláno prostřednictvím České

pošty a.s., kurýrem městského 
úřadu nebo doručeno domovní-
ky a správci u těch domů, kde je

zřízena domovnická či správcovská činnost.
Na jednotlivé nájemce bytů a NP se vyúčtová-

vají pouze dodané služby spojené s užíváním by-
tů nebo NP, které jsou během roku hrazeny zá-
lohově. Nájemné se nevyúčtovává, je stanoveno
výpočtem podle metrů čtverečních.

Splatnost přeplatků i nedoplatků z vyúčtová-
ní služeb je stanovena do 31. července.

Marcela PŘIBYLOVÁ, majetkový odbor

b y d l e n í

Výběrové řízení
městského úřadu

Tajemnice Městského úřa-
du Bohumín vyhlašuje výbě-
rové řízení na obsazení pra-
covního místa referent ma-
jetkového odboru (pracovní
poměr na dobu určitou).

Náplní práce je evidence
a vymáhání pohledávek spoje-
ných s užíváním domovního
fondu města.

Lhůta pro podání přihlášek
je do 14. května osobně na po-
datelně Městského úřadu Bo-
humín nebo písemně na adre-
su Městský úřad Bohumín,
personální úsek, Masarykova
158, 735 81 Bohumín. Další
informace na webových strán-
kách www.mesto-bohumin.cz/cz/
radnice/nabidka-prace/.

Případné dotazy směrujte
na Evu Drdovou, vedoucí od-
boru majetkového, telefonní
číslo 596 092 226, e-mail: 
drdova.eva@mubo.cz. (kas)

v í t e ,  ž e . . .

Změna č. 10 
územního plánu 

Radnice v minulých dnech
zahájila práce na pořizování
změny číslo 10 územního plá-
nu Bohumína. Týká se pozem-
ků v Záblatí mezi ulicemi Anen-
ská a Rychvaldská. Cílem změ-
ny územního plánu je vymeze-
ní pozemku pro výstavbu ro-
dinných domů. K zadání změ-
ny může každý občan do 14.
května vznášet písemně své
připomínky na adresu Měst-
ský úřad Bohumín, odbor roz-
voje a územního plánování,
Masarykova 158.

Dalibor TŘASKOŠ, odbor
rozvoje a územního plánování

Letošní zápisy dětí do mateřských škol pro-
běhnou ve všech mateřinkách v jediný den,
ve čtvrtek 13. května. 

Sjednocení termínů má zamezit částečnému
omezení případů, kdy rodiče zapsali dítě hned
do dvou škol a místa tak byla blokována až do
doby, než škola zjistila, že dítě nenastoupilo. Zá-
pisy proběhnou v těchto časových intervalech:

■ MŠ Fit, ulice Okružní od 7 do 15 hodin,

■ MŠ Rafinerký lesík od 10 do 11.30 hodin
a od 14.30 do 16 hodin,

■ MŠ, ulice Smetanova od 8 do 15 hodin,

■ MŠ Starý Bohumín od 9 do 15 hodin,

■ MŠ Záblatí, ulice Na Pískách od 8 do 16 hodin,

■ MŠ Skřečoň od 8 do 17 hodin. (red)

Zápisy do mateřských školek v jednom dni
...od 10. června dojde k pře-

směrování autobusové dopra-

vy na lince Ostrava - Starý Bo-

humín? Spoje od Ostravy po-

jedou u bývalé Rybeny doleva

a budou pokračovat po starém

obchvatu na náměstí Svobody.

(red)
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Prvomájové políbení u kouzelné žáby

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

■ Dvojice, kempující u Vrbic-
kého jezera, si nedělala pro-
blémy s odkládáním odpadků,
které odhazovala do zeleně v o-
kolí stanu. Posbírali je až po u-
pozornění strážníků a uhradili
pokutu za založení černé skládky.

■ Hlídka zadržela za restaurací
Rio trojici nezletilých mladí-
ků, kteří od chatky stihli odci-
zit 5 tabulí plechu. Materiál byl
vrácen majiteli a přestupek mla-
díků řeší vzhledem k jejich věku
sociální odbor s jejich rodiči.

■ Polský kamion poškodil plas-
tový kruhový objezd ve Skře-
čoni a řidič ujel. Autohlídka ka-
mion zastavila v Rychvaldu 
a přivolala dopravní policii 
k dořešení dopravní nehody.

■ Hlídka zadržela na Trnkové
ulici v Pudlově hledaného mu-
že, který se doposud úspěšně
vyhýbal nástupu výkonu tres-
tu odnětí svobody.

■ Strážníci vyřešili založení čer-
ných skládek. První, na ulici
Lidické, kde muž odhodil do
příkopu starou lednici, další
pak v Rychvaldě na ulici Or-
lovské, kde přestupce vyhodil
domovní odpad, oděvy, plasty.
Obě skládky byly uklizené 
a vyřešené v blokovém řízení.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

e k o l o g i e

Zatímco v Praze se zamilovaní vydá-
vají na prvního máje na petřínskou roz-
hlednu, v Bohumíně míří k fontáně
Soutok Odry s Olší. Jeden z jejích čtyř
chrličů - žába - má totiž kouzelnou moc
a kdo se u ní políbí, má šanci, že mu lás-
ka vydrží navždy. 

Magický prvomájový polibek zažili všich-
ni, kteří přišli 1. května v podvečer na ná-
městí T. G. Masaryka. Čekala zde na ně jak
bronzová kouzelná žába, tak ohňová show
domácí formace Dragon Fire a koncert ka-
pely Princess a jejich show Queen Revival
s hity Freddieho Mercuryho jako Show
must go nebo We are the champions. 

»K prvnímu máji patří políbení pod rozkvet-
lou třešní. My v Bohumíně se už třetím rokem
líbáme u žáby fontány Soutok Odry s Olší. Jde
o bronzový chrlič z nové kašny, v níž se přímo

na náměstí stékají právě tyto dvě bohumínské
řeky. Předloni město zprovoznilo fontánu na
prvního máje a u kouzelné žáby se líbaly stovky
lidí. Loni jsme k těmto prvomájovým polibkům
navíc připravili koncert a ohňovou show a letos
jsme v tradici pokračovali,« řekla za pořada-
telskou agenturu K3 Radana Vozňáková.

Prvomájový večer se konal v rámci pro-
jektu Přátelství na soutoku Odry s Olší 
v rámci česko-polské spolupráce Bohumí-
na a Krzyżanowic.

Fontánu Soutok Odry s Olší tvoří dva
čtyřmetrové mramorové sloupy. Ty dopl-
ňují čtyři chrliče, které znázorňují zvířata
žijící v okolí obou řek - žábu, ledňáčka, rybu
a hada. Chrliče mají ještě jednu, hlubší
symboliku: ryba znamená mlčenlivost,
ledňáček krásu, had bohatství a žába lásku.

Text a foto: Lucie BALCAROVÁ

Odpad využili studenti k vytváření různých děl. Po výstavě skončí plasty ve sběrném dvoře.

Akce se zúčastnilo 26 žáků,
kteří soutěžili v týmech i sa-
mostatně, a přednesli porotě 
i divákům zajímavé příspěvky,
týkající se právě biologické
druhové rozmanitosti čili bio-
diverzity. S plným počtem bo-
dů zvítězila Bára Kubáňová 
z kvarty, která svým příspěv-
kem o původu člověka, jed-
notlivých ras a národů na svě-
tě všechny velmi zaujala. Na

druhém místě se umístil tým 
z družební školy Lyceum v Pol-
ském Těšíně a třetí místo ob-

sadila soutěžící z Gymnázia Ol-

gy Havlové z Ostravy-Poruby. 

Zatímco byla ekologická kon-

ference v plném proudu, na

školním hřišti žáci nižšího gym-

Konference ke Dni Země na gymnáziu
Bohumínské gymnázium oslavilo 26. dubna celosvětový

Den Země několika akcemi. V prostorách multimediálního
sálu gymnázia probíhala celé dopoledne mezinárodní ekolo-
gická konference na téma »Biodiverzita«. 

názia a také první ročníky 
a kvinta vytvářeli z plastových
lahví různá díla. Mohli jsme
zde spatřit příšery vodního
světa, pavouka či hrací kostku.
Výtvory, pokud jejich rozměr
dovolil, jsou nyní vystaveny
na chodbě školy a následně
budou odvezeny k recyklaci do
blízkého sběrného dvora.

Počasí našim »umělcům«
přálo, také na konferenci žáci
byli odměněni potleskem i hod-
notnými cenami, a tak se už
všichni těší na další zajímavé
akce.
Text a foto: Magda KONETZNÁ
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Nedílnou součástí výkonu
agendy sociálně-právní ochra-
ny dětí při odboru sociálním
našeho městského úřadu je
také agenda náhradní rodin-
né péče, kterou v přenesené
působnosti vykonáváme i pro
město Rychvald. Od roku
2003, po přechodu kompe-
tencí ze zrušených okresních
úřadů, evidujeme ročně ně-
kolik desítek náhradních ro-
din, které přijaly jedno, dvě
nebo i více dětí. 

Náhradní rodinná péče je
šancí pro opuštěné děti, je to
možnost daná zákonem o rodi-
ně a zákonem o sociálně-práv-
ní ochraně dětí a znamená
svěřit dítě do péče jiné fyzické
osoby než rodiče v případech,
kdy se vlastní rodič nemůže,
nechce nebo neumí o své dítě
z různých důvodů dlouhodobě
postarat. Jedná se o péči jiné
osoby, pěstounskou péči a v pří-
padech, kdy byli rodiče zbave-
ni rodičovských práv ke svému
dítěti, hovoříme o poručnické
péči nebo o osvojení. 

Rodiny, které přijmou dítě
do osvojení, nejsou oproti ji-
ným biologickým rodinám ni-
jak finančně zvýhodňovány 
a dohled státu naším prostřed-
nictvím v jejich domácnostech

končí pravomocným rozhod-
nutím o trvalém osvojení. 
V případech, kdy bylo dítě
svěřeno do pěstounské péče
nebo poručenství, výchovy 
a výživy jiné osobě než rodi-
čům, postupujeme v souladu
se zákonem o sociálně právní
ochraně dětí. Pravidelně do-
cházíme do těchto náhradních
rodin, sledujeme vývoj, výcho-
vu a výživu dítěte, zajímáme se
o jeho prospěch, chování, zdra-
votní stav. Řešíme spolu s ná-
hradními rodiči i za spoluprá-
ce odborníků problémy, se
kterými si náhradní rodič při

výchově svěřeného dítěte neví
sám rady. Do některých rodin
docházíme nepřetržitě i něko-
lik let, od pravomocného roz-
hodnutí soudu až do doby zle-
tilosti dítěte. 

Vždy a za všech okolností je
brán zřetel na zájem a blaho
dítěte a výsledek je odvislý od
dobré spolupráce náhradních
rodičů, na jejich pravdivé 
a včasné informovanosti, díky
které se dá předejít mnoha ne-
gativním dopadům. Je úplnou
samozřejmostí, že se také ná-
hradní rodič může s námi kdy-
koli kontaktovat a se svými

starostmi, ale i radostmi se na
nás může obracet. 

Aby vzájemná spolupráce
byla co nejpřirozenější a spl-
ňovala účel, organizujeme pra-
videlně každým rokem za fi-
nanční podpory města víken-
dová setkání pěstounských ro-
din, která se už v Bohumíně
stala tradicí, jsou oblíbená 
a všemi účastníky setkání vždy
vysoce hodnocena. Víkendový
pobyt je vlastně naším podě-
kováním a oceněním každo-
denní trpělivé práce pěstounů,
kteří se povětšinou nezištně 
a zodpovědně starají po všech
stránkách o přijaté dítě, vytvá-
řejí mu kvalitní rodinné záze-
mí, dávají mu lásku, pocit bez-
pečí a jsou mu dobrým příkla-
dem pro vstup do jeho dalšího
života.

V pořadí už sedmé setkání
pěstounských rodin se v letoš-
ním roce uskuteční v posled-
ních májových dnech v Hrád-
ku ve Slezsku na chatě Hrá-
dek, kde si všichni místo nudy
užijeme parádní víkend - určitě
si s sebou nezapomeneme vzít
hezké počasí, dobrou náladu,
kamarádství, přátelství a mas-
kota našich tradičních setkání
- obřího plyšového psa Kvída.

Helena BABISZOVÁ, 
sociální odbor

Ze setkání pěstounských rodin v minulých letech. Foto: archiv města

Náhradní rodinná péče - šance pro řadu dětí

Chystá se výměna informací v pohraničí

Bohumínští občané tak bu-
dou pravidelně informováni
na internetových stránkách
města v rubrice »Volný čas -
co, kdy, kde« a v OKU v rubri-
ce »Kam v Bohumíně« o zají-
mavých akcích nejen na území
Bohumína, ale také u pol-
ských sousedů za hranicí. 

Navazujeme tak na úspěšný
projekt »Červen - měsíc přátel-
ství na soutoku Odry s Olší«,

jehož smyslem byla nejen pod-
pora vodáckých aktivit a pro-
pagace hraničních meandrů
Odry, ale taky výměna infor-
mací o akcích konaných v česko-
polském pohraničí ve spolu-
práci s partnerem z Krzyżano-
wic. Kulturní sbližování obyva-
tel pohraničí si kladl za cíl i pro-
jekt Máme k sobě blíže - lávka
pro pěší a cyklisty (studie a pro-
jektová dokumentace), který je

realizován s partnerem z Gorzyc.
Jeho hlavní náplní je projekto-
vá příprava výstavby lávky přes
Olši mezi Kopytovem a Olzou. 

Společné česko-polské pro-
jekty byly spolufinancovány Ev-
ropskou unií - Evropským fon-
dem pro regionální rozvoj pro-
střednictvím Fondu mikropro-
jektů Euroregionu Těšínské Slez-
sko a Euroregionu Silesia Ope-
račního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika -
Polská republika 2007 až 2013.
Financování udržitelnosti pro-
jektů je již plně v režii partnerů.

O mezinárodní vodácké akci
Plavidlo, která se uskuteční 11.

června, se dozvíte více na www.
mesto-bohumin.cz, v sekci
Volný čas => Vodácká stezka
Odra a Olše, kde naleznete
rovněž informace o prázdni-
nové půjčovně lodí. Začínající
vodáci se mohou opět zúčast-
nit výcviku vodáků 8. nebo 9.
května od 9 hodin u mostu ve
Věřňovicích. Vodácký oddíl
Posejdon organizuje v červen-
ci pro děti letní vodácké tábo-
ry ve Věřňovicích. Všechny
občany a návštěvníky Bohu-
mína na příhraniční společen-
ské akce srdečně zveme.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

Začátkem dubna se v našem městě uskutečnilo pracovní
jednání se zástupci Krzyżanowic a Gorzyc o výměně informa-
cí o kulturních, sportovních a jiných společenských akcích
konaných pro veřejnost v okolí Bohumína a na území pol-
ských partnerů. 
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Po výsadbě začaly stromy kvést

Mírová ulice se stane do konce roku další
ulicí s novou výsadbou městskou zeleně. Na
obou koncích již »vyrostly« nové stromy a ně-
které již dokonce kvetou.

»V minulých dnech bylo zasazeno směrem od par-
ku k ulici Slezské osm sloupovitých třešní a sedm sa-
kur. První ze jmenovaných do týdne rozkvetly a zdobí
již město. Sakury pokvetou následně. Směrem od
Slezské se na Mírové ulici objevilo dvanáct okrasných
jabloní, které budou kvést bílými květy a rodit malá
žlutá nebo červená jablíčka. Plody jsou neopadavé 
a stanou se vítaným zpestřením potravy ptáků. Nové

odrůdy okrasných jabloní navíc mění v průběhu vege-
tace barvu listí, zpočátku budou červené a postupně
zezelenají. Za pár dnů pokvetou. Již nyní mnozí lidé
přijíždějící do Bohumína prohlašují, že jsme městem
kvetoucích sakur,« informovala nás �ubica Jaro-
ňová z odboru životního prostředí a služeb, která
má mimo jiné na starost zeleň ve městě.

Na Mírové ulici budou na podzim některá
místa ještě doplněna další výsadbou asi dvaceti
stromů, které zde vysadí ČEZ za stromy pokáce-
né při pokládce teplovodního potrubí.

Text a foto: František KREJZEK

Těší nás, že se bohumínská veřejnost obrací
na městské noviny OKO se svými dotazy, kri-
tickými či pochvalnými reakcemi či náměty,
čemu bychom měli na našich stránkách věno-
vat prostor. V poslední době se k nám dosta-
vilo několik rozčilených občanů s letáčkem,
který nalezli ve svých schránkách. Všechna
čest, jejich pisatel, pan J. B. ze Skřečoně se ne-
skrývá do anonymity a uvádí své jméno i ad-
resu. Tím však je výčet kladů vyčerpán.

Nepravdivě osočuje vedení
města i úředníky radnice a nej-
lepší je přejít to s úsměvem bez povšimnutí (ač-
koli se občané dotazují, proč tomu neuděláme
přítrž). Jeho dopisy totiž nechodí jen do schrá-
nek v našem městě, ale je častým dopisovatelem
například i na krajský úřad, státní zastupitelství,
soudy a poměrně objemná složka s jeho kores-
pondencí by se našla i v Senátu Parlamentu ČR.
Tam všude si stěžuje na praktiky bohumínského
úřadu. 

Ano, každý občan má právo obracet se na růz-
né orgány se svými stížnostmi. Važme si této vý-
sady demokratické země. Právo již ale bohužel

neřeší, jak se účinně bránit pomluvám. Je sice
možné využít § 174 trestního zákoníku, kde je u-
stanoveno: »Kdo jiného lživě obviní z trestného či-
nu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude po-
trestán odnětím svobody až na tři léta«. Ale má ce-
nu tímto zatěžovat orgány činné v trestním říze-
ní? Nemají snad dost důležitější práce? 

Pan J. B. ve svých letáčcích například slibuje,
že může »kdykoli předložit velice kompromitující
důkazy o zákeřnosti bohumínské radnice....«, píše 

o podvodech a fanaticky sděluje,
že sbírá petici do Evropského
parlamentu. V žádném případě

nechce nikdo pana J. B. zrazovat od jeho aktivit
- v Bohumíně totiž nemáme důvod se obávat.

Kde je ale pravda? Zarážející totiž je, že žádná
z oslovených institucí nedala panu J. B. zaprav-
du, i když se vyřizování jeho různých námětů
důkladně věnovaly. Lze tedy jen apelovat na
zdravý rozum adresáta a čtenáře těchto letáčků
a doufat, že si každý dovede svůj úsudek udělat
sám. A nestojí ani zato věnovat více prostoru
tomuto tématu v Oku... Jak řekl Marcus Tullius
Cicero: Nic není tak nepolapitelné jako pomluva.

Dagmar FIALOVÁ, šéfredaktorka

Nic není tak nepolapitelné jako pomluva...

n á z o r

Jarmark na hranici -
prodáte i nakoupíte 

Jarmark na hranici se stává
každoročním místem setkání
českých i polských trhovců.
Přijít prodat cokoliv však mů-
žete i vy. Za místo se nevybírá
žádný poplatek, jen se musíte
s organizátory dohodnout, kde
můžete otevřít svůj »stánek«.
Provoz na mostě bude pro au-
tomobilovou dopravu uzavřen
8. května od 15 hodin až 9.
května do 20 hodin. Jarmark
bude probíhat v neděli 9. květ-
na po celý den. Pořádají jej
polské Krzyżanowice na místě
starého hraničního přechodu
Bohumín-Chałupki. Další infor-
mace na e-mailu: promocja@
krzyzanowice.pl. (red)

k r á t c e

Kurz trénování 
paměti pro seniory

Každý z nás se setkal se situ-
ací, kdy mu z jakéhokoliv dů-
vodu selhala pamě�. Nejtra-
dičnějším a také nejnudnějším
způsobem jak se naučit se ně-
čemu novému je memorování.
Zapamatování dobře funguje,
pokud si naučené informace
pravidelně opakujeme. Nej-
různější způsoby zapamatová-
ní si něčeho se naučilo v kurzu
trénování paměti třicet bohu-
mínských seniorů. Kurz trval
dva měsíce. Velmi zajímavá
byla například část, kdy jsme
se učili způsob pamatování si
dlouhého čísla. Jen pro zají-
mavost, jeden senior byl ve
velmi krátké době schopen si
zapamatovat 110 čísel Ludolfo-
va čísla. (pra)

Aerobic show 
s Olgou Šípkovou 

Za účasti Olgy Šípkové, Ro-
mana Ondráška, Yemiho, Gab-
ky Jelínkové a Petra Berky pro-
běhne 22. května od 8 hodin
(prezentace) v hale zimního
stadionu 6. ročník Aerobic
show - pět padesátiminuto-
vých bloků tanečních lekcí. Po
skončení proběhne losování
vstupenek o hezké ceny. Vstu-
penky jsou v předprodeji ve
Sportcentru a ve všech solár-
ních studiích Shark. Více infor-
mací na ✆ 608 333 771 nebo
na os.iveta@centrum.cz. (red)
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k r á t c e

Nový školní dvůr ve Skřečoni zatím nebude
V letošním roce měly do-

stat zelenou projekty na vý-
stavbu nových školních dvo-
rů ve Skřečoni a u Masary-
kovy školy na Seifertově uli-
ci. Za školou v centru města
jsou už práce v plném prou-
du a hřiště bude dokončeno
před začátkem nového škol-
ního roku. Ve Skřečoni proti
jeho vybudování podal ná-
mitku soused, jehož parcela
bezprostředně hraničí se škol-
ním dvorem.

K vyjádření jsme požádali
starostu Petra Víchu:

»Město připravovalo výstavbu
hřiště jako dárek škole ke stým
narozeninám. Proběhlo výběrové
řízení a byla vybrána firma pro
realizaci. Bohužel, stavební řízení
k této investiční akci bylo poza-
staveno kvůli námitkám majitelů
sousední parcely, kteří se domá-
hají svých práv. Osobně jsem se
zúčastnil společného jednání o-
bou stran, kdy město nabízelo ur-
čité omezení pro budoucí provoz
hřiště. Sousedé však nepřijali kom-
promis, naopak rozšířili své poža-
davky na výstavbu a na následný
provoz hřiště na neúnosnou míru.«

U přípravy projektu školní-
ho dvora ve Skřečoni byl Jiří
Drlík z odboru školství, kultu-
ry a sportu. Ptáme se, zda město
před zadáním projektu jednalo
s nespokojenými sousedy?

»Od počátku jsme akceptovali
jejich požadavky a zapracovali je
do projektu. Obavy sousedů však
stále narůstaly a nakonec již po-
žadovali protihlukovou stěnu, ja-
ko na dálnici, pokuty za porušení
provozního řádu, který si sami
stanovili či posunutí oplocení smě-
rem ke škole. Nechali jsme tedy
zpracovat studii pro posouzení
vlivu hluku z provozu sportoviště
na nejbližší venkovní chráněný
prostor. Závěr studie zněl, že ne-
dojde k překročení hygienou sta-

noveného limitu hluku v denní
době.« 

Starosta Petr Vícha k tomu
dodává: »Na základě dalších po-
žadavků sousedů bylo zadáno pře-
pracování projektu - konkrétně
posunutí oplocení směrem ke ško-
le. Studie a upravená projektová
dokumentace byly zaslány znovu
k vyjádření všem dotčeným orgá-
nům (Krajská hygienická stanice,
SmVaK, Telecom atd.). Stavební
odbor zahájí nové územní a po-
zději i stavební řízení. Stavební po-

volení obdržíme nejdříve na začát-
ku nového školního roku. Vystavět
hřiště na podzim je nešikovné,
vždy� poprvé by na něj děti vyběh-
ly až na jaře a hřiště by nám ›ze-
stárlo‹ o jednu zimu. Věřím však,
že se skřečoňské děti nového škol-
ního dvora přece jen dočkají.«

O vyjádření jsme požádali
také souseda školního dvoru,
kterého jsme seznámili s obsa-
hem tohoto článku. Jeho sta-
novisko však redakce Oka ne-
obdržela. (frk)

Vizualizace školního dvoru 
u základní školy ve Skřečoni

Děkujeme panu Josefu
Pavlíkovi z Nového Bohumí-
na za předání historických
fotografií Bohumína ze sbír-
ky svého otce.

Na fotografiích jsou navíc
zajímavé poznámky a data.
Před první jízdou »koňky« je
datována fotografie 22. pro-
since 1902. Mezi fotkami je
celkový pohled na Oderberg 
s evangelickým kostelem z ro-
ku 1901 a židovskou synago-
gou z roku 1900, či lo� s ná-
kladem připravená k první jíz-
dě po Odře z přístavu v Kopy-
tově 5. dubna 1975 a další.
Dárce za sadu historických fo-
tografií obdržel jako poděko-
vání publikaci města Hraniční
meandry Odry. Fotografie bu-

dou po naskenování zařazeny
do fotogalerie na webových
stránkách. 

Pokud chcete i vy rozšířit fo-
togalerii historických fotogra-

fií o městě, navštivte nás v re-
dakci OKA či na infocentru
radnice.

Lumír MACURA, 
organizační odbor 

Historické fotografie města mají svou cenu

Parní tramvaj s nápisem Městská parní tramvajová dráha Oderberg
před svou první slavnostní jízdou 12. října 1903.

Gymnazisté uspěli 
v recitační soutěži

Recitační soutěž v próze 
a poezii Šavrdův pohár, které
se zúčastnili také studenti Gym-
názia Františka Živného, se
konala 16. dubna v Ostravě-
Porubě. Ve II. kategorii získal
Jan Sebera Cenu poroty za ori-
ginální provedení básně Pivo
od Charlese Bukowskeho. Da-
niela Brňáková se stala vítěz-
kou celé kategorie, když upou-
tala tříčlennou porotu krás-
ným ztvárněním básně Večer
od Marceline Desbordes-Val-
morové. Daniela postupuje do
krajského kola soutěže, které
se koná příští rok.

Zuzana MACUROVÁ
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Letní kino s lepším zvukem a půjčovnou

o k é n k o  l é k a ř e

Bohumínské letní kino zahájí sezónu
s lepším zvukem. Navíc bude zdarma
půjčovat deky pro návštěvníky, aby jim
nebyla zima. Kino v parku Petra Bezru-
če začne promítat již v pátek 7. května.

»Aby se návštěvníci cítili při promítání v let-
ním kině pohodlně a příjemně, je připraveno
30 kusů dek, které si mohou při představení
zdarma půjčit, aby jim nebyla zima. Deky také
mohou použít jako sedáky,« uvedl ředitel K3
Bohumín Karel Balcar. Kdo si deku nebu-
de chtít půjčit a dá raději přednost své
vlastní, budou v pokladně letního kina
připraveny i nové deky k prodeji.

Další novinkou je také vylepšený zvuk.
»Staré reprobedny dosloužily. Sezónu zahaju-
jeme s novou aparaturou. Neznamená to, že
lidé budou trpět velkou hlasitostí, ale kvalitněj-
ší zařízení napomůže lepšímu poslechu a čistěj-
šímu zvuku,« dodává ředitel »kátrojky«.

Letní kino bude i letos promítat vždy 
v pátek a v sobotu, a to až do konce srpna.
Začátky promítání jsou v květnu vždy ve
21 hodin. Pokud bude pršet, čas začátku
zůstává, ale promítání se přesune do bu-
dovy kina ve Studentské ulici.

Prvním letošním filmem pod hvězdnou
oblohou bude Květ pouště (v pátek 7.
května), dále se pak návštěvníci mohou

těšit na filmy Milý Johne (v sobotu 8.
května), Pevné pouto (v pátek 14. květ-
na), Nine (v sobotu 15. května). (kab)

Promítání začíná 7. května filmem Květ pouště.

Naši širokou klien-
telu tvoří pacienti, je-

jichž zdravotní stav vyžaduje, a� už primár-
ně či po provedení nezbytných léčebných
výkonů a stabilizaci, další ošetřovatelskou,
rehabilitační či jinou specifikou péči, s cí-
lem obnovy určitého stupně soběstačnosti
a návratu do domácího prostředí.

První početnou skupinu tvoří chirurgičtí
pacienti po úrazech, vyžadující další reha-
bilitační péči, kterou poskytujeme v úzké
spolupráci s rehabilitačním oddělením. Do
této skupiny patří i pacienti s chronickými
ranami, při jejichž dlouhodobé léčbě využí-

váme moderních metod i prostředků. Dal-
ší skupinou jsou nemocní s neurologický-
mi chorobami, především po cévních
mozkových příhodách, a chorobami pohy-
bového aparátu, kde je naším cílem obno-
va pohybových, poznávacích a komuni-
kačních schopností.

Nicméně významná je i stále narůstající
skupina pacientů s onkologickým onemoc-
něním a hornickými chorobami v koneč-
ném stádiu nemoci, jejichž nepříznivou

prognózu již nelze léčebně ovlivnit. Těmto
pacientům poskytujeme takovou péči, kte-
rá vede ke zbavení potíží a zajištění důstoj-
ného prožití zbývajících dnů života.

Pacientům, kterým jejich onemocnění
znemožňuje dostatečný a plnohodnotný
příjem potravy přirozenou cestou, jsme
schopni ve spolupráci s odborníkem na
enterální výživu a s nutričním terapeutem
zajistit pokrytí těchto potřeb organismu.

Klientům, u kterých i přes poskytnutou
komplexní péči při pobytu na našem od-
dělení nedojde k plné obnově soběstač-
nosti při naplňování základních životních
potřeb, se snažíme prostřednictvím sociál-
ní pracovnice nemocnice zajistit asistenci
pracovníků domácí péče při pobytu doma,
případně nabídnout a pomoci zajistit po-
byt v zařízení sociální péče.

Václav SOSNA, 
primář Centra léčby seniorů, BMN

Představujeme ošetřovatelské oddělení nemocnice
Ošetřovatelské oddělení prochází v poslední době postupnou

rekonstrukcí a modernizací, což umožňuje zvyšovat standard po-
skytované péče. Oddělení disponuje v současné době 68 lůžky
na dvou stanicích, část z nich nabízí nadstandardní výbavu včet-
ně vlastního sociálního zařízení. Z tohoto počtu bylo v roce 2008
vyčleněno 20 zdravotně-sociálních lůžek.

Závod Viadrus, největší zá-
vod společnosti ŽDB Group
a.s uvedl 29. dubna do pro-
vozu supermoderní automa-
tické obráběcí centrum KMS
VB2 pro opracování litino-
vých kotlových článků. Zaří-
zení, které patří k nejmoder-
nějším na světě, přišlo na ví-
ce než 30 milionů korun. 

»Hlavním přínosem nového ob-
ráběcího centra je výrazné zlepše-
ní kvality všech dílčích operací,
zvýšení produktivity práce a opti-
malizace technologického toku
materiálu na obrobně kotlových
článků,« říká ředitel závodu
Vít Procházka. 

Bohumínský závod je výrob-
cem klasických litinových kot-
lů a radiátorů i automatických
kotlů na biomasu a plyn. Roč-
ní tržby závodu přesahují 1,2
miliardy korun, přičemž více
než polovina produkce je urče-
na pro export. »Pro tuto sezónu
jsme doplnili svůj sortiment také 
o několik nových produktů. Mezi
naprostou špičku patří nový typ
solárních panelů Space Energy,
které nabízejí nejvýkonnější so-
lární technologii za české ceny 
a chystáme také nové hity v ob-
lasti radiátorů,« vysvětluje Pro-
cházka.

Barbora KRÁTKÁ

Nové moderní obráběcí centrum v závodě Viadrus

Nová obráběcí linka je špičkovým zařízením. Foto: archiv firmy
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Čekají nás změny dopravy ve městě

Mirek Dušín, Jarka Metel-
ka, Jindra Hojer, Červenáček
a Rychlonožka. S touto zná-
mou pěticí, kterou literárně
vytvořil spisovatel Jaroslav
Foglar, jste se mohli 25. dub-
na setkat v bohumínském 
kině K3. 

Hru Rychlé šípy aneb Kam se
poděli gentlemani si pro svůj
repertoár vybralo BOhumínské
BAvidélko převážně Nedělní ne-
boli Boban. Inscenace Jaroslava
Foglara a Vlastimila Peška divá-
kům odpovídá na otázku, jak se
vlastně daly Rychlé šípy dohro-
mady. Děj se odehrává ve 40. le-
tech minulého století, kdy dobro
zápasilo se zlem a slovo gentle-
man mělo svou váhu.

»Příběhy Rychlých šípů jsou
nadčasové a znají je mnohé gene-
race. To byl jeden z důvodů, proč
jsme si je pro nastudování vybrali.

V ději se zároveň objevuje mnoho
postav, a protože jsme početný 
ochotnický soubor, hru jsme s ra-
dostí uvítali,« uvedl režisér a prin-

Nová hra Bobanu měla velký úspěch

Foto: Jiří Spáčil

cipál divadla Petr Bielan. Do-
dal, že ochotníci si sami vytvo-
řili stylové dekorace i kostýmy.
Nastudování hry trvalo zhruba

půl roku. Dvě víkendová před-
stavení vidělo 567 diváků.
Reprízu Boban plánuje na pod-
zim letošního roku. (luk)

(Dokončení ze str. 1)
Zveme vás do jednacího sálu

radnice, číslo dveří 230, na 19.
května od 15.30 hodin, nebo 
k televizním obrazovkám. Tele-
vizní informační kanál Bohu-
mín bude diskuzi ke změnám 
v dopravě vysílat živě. Reprízu
záznamu můžete sledovat také
v pátek 20. a v pondělí 24.
května na T.I.K.u. vždy v 17 ho-
din. Celý záznam bude k dispo-
zici také ve videoarchivu na 
adrese www.mesto-bohumin.cz,
sekce Zpravodajství - videoar-
chiv.

Dopravní řešení 
po uzavření 
Ostravské ulice

Letos dojde k dalším změ-
nám v dopravě ve městě. Uza-
vřena bude Ostravská ulice,
ale začátkem července bude
zprůjezdněn nový nadjezd
dálnice D47 na Slezské ulici 
a od 1. srpna nadjezd na Šu-
nychelské ulici. O trase auto-
busové dopravy Ostrava - Sta-
rý Bohumín přineseme po-
drobnosti v příštím čísle. 

Co nás konkrétně čeká?
V osobní dopravě budou mu-

set v době od 1. června do 1.
července automobilisté přijíž-
dějící od Ostravy do Starého
Bohumína odbočit u bývalé Ry-
beny doleva směrem k dálnici 
a po starém obchvatu dojet na
náměstí Svobody ve Starém
Bohumíně (na mapě zelená tra-
sa). Složitější to bude pro tran-
zitní nákladní dopravu. Ta se
bude měnit v závislosti na po-

stupném dokončování dálnič-
ních nadjezdů.

V první etapě stavbaři uza-
vřou k 1. červnu »starou« Os-
travskou ulici od čerpací stani-
ce Transeurope po restauraci
ČEŠI. Touto cestou již neproje-
deme. Přes dálnici se v budouc-
nu na stejném místě dostane-
me po právě budované zavěše-
né lávce pro pěší. 

Ve druhé etapě, od 10. červ-
na do 1. července, bude dokon-

čeno odvodnění, propojení pří-
kopů, odstranění části vozovky
na Slezské ulici, kterou se na-
pojovala na ulici Ostravskou.
Následovat bude její nové na-
pojení na okraji zástavby Staré-
ho Bohumína a dokončení těle-
sa dálnice v místě, kde nyní kří-
ží Ostravskou ulici. Doprava
přijíždějící od Karviné pojede
po ulicích 1. máje, Lidické, Bez-
ručově, 9. května, Jeremenko-
vě a pro vozidla do 3,6 m výšky

ul. Ovocnául. Slezská

ul. Čs. armády

ul. 1. máje

od 10.6 
do 1.7.

nákladní 
doprava

od 1.7 
do 1.10.
nákladní 
doprava

od 1.7. do 1.10.
osobní doprava

od 1.10.

ul. O
pletalova

ul.
 Li

dic
ká

u
l. 

O
st

ra
vs

ká

ul. Drátovenská
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Propojení Slezské ulice ve Starém Bohumíně s nadjezdem nad dálnicí směrem do centra začne sloužit dopravě od 1. července. Foto: Jiří Rozsypal

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (58)

Navzdory svému jménu hníz-
dí orli mořští nejen na skalna-
tém pobřeží, ale i ve vnitroze-
mí v jezerních a rybničnatých
krajinách. Výstižnější je proto
polský název bělik - dospělí
ptáci mají zářivě bílý ocas. Na
první pohled nás ale na těchto
orlech upoutá mohutný zobák.
U nás byl orel mořský asi před
sto lety vyhuben a od té doby
na našem území pouze zimo-
val. Opětovně u nás hnízdí od
konce minulého století. Tito
dravci se živí rybami, ale také

savci do velikosti lišky a ptáky
do velikosti labutě. V zimě čas-
to hodují na padlinách sudo-
kopytníků.

Tok probíhá v zimě - jednou
jsem ho pozoroval v Bohumí-
ně už koncem prosince. Pár je
věrný svému hnízdišti a jeho
hnízdo na mohutných stro-
mech po každoročních opra-
vách může být až 2 m široké 
a 5 m vysoké a vážit půl tuny.
Na vysokých stožárovitých bo-
rovicích bývá umístěno až na
samém vrcholku, takže je do-

stupné pouze s horolezeckou
výzbrojí. Kroužkování mlá�at
patří k silně emotivním zážit-
kům. Právě dorostlá a přepe-

řující mlá�ata dosahují už na
hnízdě velikosti svých rodičů 
a váhy 4 kilogramů.

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Orel mořský je naším největším dravcem - v rozpětí křídel
dosahují větší samice až 240 cm. Jednou jsme v Kopytově na
okolních polích sčítali srnce, kterých bylo v dohledu čtyřicet
dva. Po podrobném zkoumání terénu dalekohledem jsme mu-
seli počet snížit, protože dvě siluety patřily sedícímu páru orla
mořského, který se velikostí od srnčí zvěře příliš nelišil.

Orlí hnízdo v koruně borovice. Mohutný zobák a pařáty má už mládě.

dále po Drátovenské, Ostrav-
ské. Auta s větší výškou než 3,6
metrů pojedou po ulici Jateční
a Čs. armády směrem na Os-
travskou ulici (na mapě červená
trasa). Osobní doprava směrem
do Starého Bohumína bude ve-
dena přes bývalý obchvat smě-
rem na náměstí Svobody nebo
z centra po ulicích Šunychelské
a Ovocné k nemocnici.

Nový most na Slezské bude
v provozu od 1. července

a otevře se také pro tranzitní
dopravu, která povede po ulici
Čs. armády, Osvoboditelů, Slez-
ské, Ovocné, Opletalově (na
mapě černá trasa). Od 1. červen-
ce budeme z centra do Starého
Bohumína jezdit již po obnove-
né Slezské ulici. Druhý dálnič-
ní nadjezd na Šunychelské ulici
bude zprovozněn od 1. srpna.

Čtvrtou etapou bude do-
končení uzlu kolem čerpací sta-
nice na Ostravské ulici, zpro-

voznění rondelu západ (za čer-
pací stanicí Transeurope), části
komunikace souběžné s D47 až
po rondel východ (za novým
šunychelským nadjezdem), prav-
děpodobné je i dokončení pře-
ložky Opletalovy ulice. V tom
případě by tranzitní doprava
vedla z dálnice souběžnou ko-
munikací až k Nové Vsi. V opač-
ném případě bude tranzit veden
z rondelu západ podél dálnice 
k mostu na ulici Slezské a dále

po stávající objízdné trase Ovoc-
ná, Opletalova (na mapě modrá
trasa). Všechny tyto změny by
měly platit od 1. října. 

Pro úplnost ještě jeden ter-
mín - 1. října začnou práce na
narovnání esíčka na Drátoven-
ské ulici bez výluky dopravy. 
Firma, provádějící výstavbu
dálnice, opatří ve všech přípa-
dech objízdné trasy dopravními
značkami a ukazateli.

František KREJZEK
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Bogdan Zok zahájil sezonu vítězstvím

p o z v á n k a

Silniční cyklisté SK Šafra-
ta Bohumín vstoupili do le-
tošní sezony domácím závo-
dem »hodinovka«, který byl
také prvním do seriálů Mas-
ter Prix a OPS Karvinska.
Na startu se prezentovalo
osmdesát dva závodníků a zá-
vodnic z jednadvaceti našich
i polských klubů, včetně tří
bohumínských.

Domácí se především spolé-
hali na kategorie mastrů a žen,
kde jsou velmi silní, což se po-
tvrdilo zejména mezi třicátní-
ky. Nejrychleji do cíle spurto-
val Bogdan Zok a rozšířil svou
sbírku trofejí. 

Úspěšné byly i další bohu-
mínské kluby. V elitní katego-
rii obsadil třetí místo Jiří Fol-
tyn z CK Hobby Bohumín 

a v žákyních byla druhá Katka
Mudříková z TJ Bohumín -
Kolík. 

Škodou pro bohumínské by-
lo nesmyslné a bezdůvodné a-
nulování závodů starších mas-
ter a žen. Přišli jsme tak o další
úspěchy. Delegovaní rozhodčí
vyhlásili závod obou kategorií
za příliš pomalý, ale průměrná
rychlost 37 km za hodinu
svědčí o opaku. Pravou příči-
nu vidíme spíš v »kvalitě« ofi-
ciálně změřeného času, který
se na hodině lišil 15 minutami
od skutečnosti. 

Šafratovci si pak ještě pospí-
šili na další závod do Karviné,
jeho start stihli a v »open« zá-
vodě zvítězil opět Bogdan Zok.
Na stupně vítězů jej doprovo-
dil Martin Giraczka na třetím
místě.

Rostislav ŠAFRATAVpředu Bogdan Zok z SK Šafrata. Foto: Pavel Širůčka

Na valné hromadě Slovanu Záblatí byl 29.
března zvolen nový výbor ve složení: Jan 
Gříbek, Jan Košč, Karel Macura, Milan
Pěčonka, Ivo Sebera, Miroslav Stach a Zuza-
na Ševčíková.

Došlo tak k obměně a omlazení dosavadního
vedení klubu, od čehož si slibujeme příliv »nové
krve« do stále složitějších podmínek souvisejí-
cích s nedostatkem financí způsobených ekono-

mickou krizí a obecně s upadajícím zájmem mlá-
deže o sportovní aktivity. Na následující první
schůzi nového výboru 6. dubna byl staronovým
předsedou zvolen Jan Gříbek. Nové vedení klu-
bu si stanovilo a rozdělilo plán činností pro rok
do následujících oblastí:

Ve sportovní oblasti technicky, materiálně 
a personálně zajistit příznivé podmínky pro ú-
čast všech tří mužstev oddílu v okresních přebo-
rech jednotlivých kategorií, uspořádat IV. roč-
ník turnaje v kopané starších žáků příhranič-
ních měst a obcí 26. června.

V kulturně společenské oblasti uspořádat tra-
diční zábavy Červencová noc (31. července) 
a Srpnová noc (28. srpna) a v rámci této akce
spoluuspořádat tzv. »Noční útok hasičů« (28.
srpna).

V hospodářské oblasti provést izolaci sklep-
ních prostor technického zázemí hřiště, vybudo-
vat nový přístřešek pro sekačku trávy a další
technické vybavení, připravit vybudování plotu
kolem části hřiště a opravit studnu jako zdroj
vody pro zavlažování hřiště.

V ekonomické oblasti vytvořit dostatek zdrojů
pro fungování sportovní, hospodářské a kultur-
ní činnosti.

Vedení se dále rozhodlo podpořit propagaci
klubu informováním o dění vytvořením a prů-
běžným vedením oficiálních internetových strá-
nek, které můžete již nyní navštívit na adrese
www.slovanzablati.ic.cz. Dalšími úkoly bude ob-
novení »informační skříňky« na budově Soko-
lovny v Záblatí a poskytování informací o vý-
znamných událostech v klubu regionálnímu tis-
ku a televizi.

Ivo SEBERA

Změny ve vedení Slovanu Záblatí

Z utkání TJ Slovan Záblatí - FC Horní Bludovice
10. dubna. Foto: archiv klubu

Další pochod 
Z Bohumína 
do Bohumína

Odbor klubu českých tu-
ristů TJ Bohumín pořádá 
v sobotu 15. května 36. roč-
ník Cyklojízdy a turistické-
ho pochodu Z Bohumína do
Bohumína. 

Akce je určena pro turisty,
mládež a širokou veřejnost.
Startovacím místem je prostor
před nádražím ČD Bohumín.

Časový harmonogram star-
tu pro trasy 50 km je mezi 6. 
a 7. hodinou, 40 km mezi 7. 
a 8 hodinou a 15 i 20 km mezi
8. a 9.30 hodin.

Cyklisté mohou odstartovat
v době mezi 7.30 a 9.30 hodin.

Pro dospělé je startovné 20,
pro děti 5 korun. Cílem všech
tras je restaurace U Rybníku.
Tady budou na účastníky čekat
diplomy, občerstvení, soutěže
a hry pro děti a dospělé, oheň,
opékání buřtů a zpěv. 

Pochod se koná za každého
počasí. Doporučuje se mapa
Ostravsko. Na pochod zvou
turisté OKČT. (red)
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Nemáte obavu, že bohu-
mínští voliči tentokrát nebu-
dou až tak úplně naladěni na
vlnu ČSSD? Alespoň ti, kteří,
nedejbože, cestou k volbám
popadají do výkopů? - Ptám se

Alfréda Michalíka, poslance

Parlamentu České republiky,

který znovu kandiduje na dru-

hém místě krajské kandidátky ČSSD:

Mám opačnou zkušenost. Lidé oceňují, že se ko-

pe a staví všechno najednou, že nebudeme mít Bo-

humín rozestavěný desítky let, jak je tomu v jiných

městech. A taky vidí změny za posledních šestnáct

let, že se město rozvíjí do krásy. Úspěšnost komu-

nální politiky budou voliči posuzovat až na podzim

letošního roku, ale faktem je, že při parlamentních

volbách se budou rozhodovat také podle toho, jak

jsou spokojeni v místě, kde žijí. A já věřím, že v Bo-

humíně mají lidé dost důvodů ke spokojenosti.

Bu�te konkrétější. Co vidíte jako jednoznačný
úspěch sociální demokracie v řízení města?

Radnice se s občany radí, respektuje jejich ná-

zory. Výborně hospodaří s městským majetkem.

Má promyšlenou sociální politiku. Dbá na rovno-

měrný rozvoj všech částí města. A v neposlední

řadě má výborně zpracovanou koncepci rozvoje

města a připravené konkrétní projekty. Proto se

podařilo v minulém období prosadit také spoustu

investičních dotací ze státního rozpočtu. Ty Bohu-

mínu pomohly pořídit špičkové vybavení nemocni-

ce, rekonstruovat školy, budovat nová parkovací

místa, realizovat přestavbu centra města a řadu

dalších akcí. To je oblast, při níž bych chtěl pomoci 

i v dalším období, pokud budu znovu zvolen.

Takže s vývojem v Bohumíně jste jako správný 
»lokálpatriot« spokojen. Kolik důvodů ke 
spokojenosti máte při hodnocení výsledků 
práce Poslanecké sněmovny? 

To hodnocení musím rozšířit na celé období mé-

ho působení v Poslanecké sněmovně, tedy na 

uplynulých osm let. Především se povedlo stabili-

zovat bankovní systém, který byl za Klausovy vlá-

dy přiveden téměř k bankrotu. Vznikly kraje a zís-

kaly větší autonomitu, protože každý kraj má své

finanční zdroje, kterými sám disponuje. Byl stabili-

zován sociální systém a zákoník práce. Byly oddlu-

ženy krajské a státní nemocnice a zdravotní pojiš-

�ovny. Obrovské finanční prostředky šly do rekon-

strukce železničních koridorů a výstavby dálnic,

což se velmi výrazně projevilo u nás v Moravsko-

slezském kraji.

A co se sociální demokracii v parlamentu nejvíc
nepovedlo, co vás štve? 

Nepodařilo se prosadit majetková přiznání, ne-

podařilo se zabránit růstu korupce. A ze všeho nej-

víc se nám nepovedl personální výběr kandidátů

do Poslanecké sněmovny před čtyřmi lety. Čtyři

poslanci zvolení za ČSSD se stali přeběhlíky a po-

mohli k sestavení Topolánkovy vlády a prosazení

návrhů ODS v oblasti daní, zdravotnictví apod.

ODS se pak téměř podařilo rozvrátit náš zdravotní,

sociální a daňový systém. Tehdejší vláda taky 

pozdě a nevhodně reagovala na ekonomickou krizi

ve světě a zbytečně prohloubila její dopady do

české ekonomiky.

Ale nejvíc mi vadí, že politika ODS výrazně zvý-

hodňuje úzkou skupinu bohatých, vyvolává sociál-

ní střety a snaží se zrušit princip solidarity v našem

státě. Protože právě solidarita bohatých s chudý-

mi, zdravých s nemocnými, mladých se starými 

a zaměstnaných s nezaměstnanými jsou základní-

mi kameny programu sociální demokracie. Jsou

to také principy, kterými se celý život řídím. A pro-

to kandiduji do Parlamentu znovu, abych pomáhal

při prosazování těchto cílů. (mifa)

O volbách, výkopech, úspěších i nezdarech
V červnu 2006 při parlamentních volbách dalo 47 % bohumínských voličů svůj hlas ČSSD. A hned na-

to v komunálních volbách tu sociální demokracie zvítězila ještě přesvědčivěji - dostala 59,3 procenta
hlasů, což byl v celé republice zcela ojedinělý výsledek. Bohumín se stal pojmem. Naše radnice, která
je od roku 1994 výrazně »oranžová« - 16 z 23 zastupitelských křesel te� má ČSSD - změnila za uplynu-
lých 16 let město k nepoznání. A rozhodně ji nikdo nemůže vinit z předvolebního populismu a »natírání
trávy na zeleno«, protože Bohumín by dnes s přehledem vyhrál soutěž o nejrozkopanější město...

p o l i t i k a

Hokejový klub HC Bohu-
mín ukončil 31. března sezo-
nu. Klubu se podařilo za-
chránit hokej v Bohumíně
především díky městu, spo-
lečnosti Bospor, sponzorům
a rodičům.

Finanční situace klubu je
vyrovnaná a bez dluhu. V le-
tošní sezoně se soutěží zúčast-
nila tato družstva: přípravka
hrála turnaje, žáci hráli mo-
ravskoslezskou ligu, kterou
hrají mužstva jako jsou Vítko-
vice, Třinec, Havířov, Opava.
Dorostenci se v krajském pře-
boru umístili na 5. místě se 17
body stejně jako mužstvo, kte-
ré se umístilo na 3. místě. Mu-
ži vyhráli městský přebor Os-
travy, kde hrálo 16 mužstev,
což je v silné konkurenci vyni-
kající výsledek.

Od poloviny dubna začala
letní příprava na další sezonu,
které se zúčastní vyjmenovaná
družstva. Současně probíhá
nábor dětí. Novým členům 
umožňujeme neplatit příspěv-

Sezona skončila úspěšně, začala letní příprava

ky po dobu 5 let a navíc HC
Bohumín zakoupí dětem zčásti
novou hokejovou výzbroj.

Děti se nyní připravují v tě-
locvičně, kde se zaměřují na
koordinaci pohybu a přípravu
na hokejovou sezonu.

Naším cílem není jen naučit
děti bruslit, ale naučit je vše-

strannosti a rozvinout talent 
v kolektivních sportech. Dítě
se totiž často věnuje jedinému
sportu - a nikde není psáno, že
zrovna pro něj má talent. Na
změnu už bývá pozdě. Proto se
snažíme umožnit bezplatně
rodičům, kteří nemají finanční
prostředky, aby se jejich děti 

v klubu HC Bohumín spor-
tovně rozvinuly a zjistily, kam
jejich další sportovní kroky
povedou.

Bližší informace vám poskyt-
neme na tel. čísle 603 446 607
a na www.hcbohumín.cz.

Roman KWAŚNÝ, 
předseda HC Bohumín

Mužstvo HC Bohumín, vítěz městského přeboru Ostrava. Foto: Lukáš Bajgar
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Přinesli nejvyšší obě� za naši svobodu

ODS: Řešení proti zneužívání sociálních dávek

V těchto dnech si připomínáme 65. výročí 
osvobození Československa a vítězství nad 
fašismem. Má ještě smysl vzpomínat na 
události, které jsou pro dnešní mladou 
generaci vlastně už vzdálenou historií? 

Má to velký smysl, protože válka přináší
lidem nezměrné utrpení. Od mnohých z ge-
nerace mých rodičů jsem se dozvěděla, jak
si v květnu 1945 přáli, aby se takové hrůzy
již nikdy neopakovaly. A přece od té doby
na řadě míst světa vzplály válečné konflik-
ty. Považuji proto za velmi důležité, aby se
zejména mladí lidé seznamovali s důvody
vzniku druhé světové války. I s tím, kdo by-
li vítězové a kdo poražení. To se často za-
mlžuje obecným termínem, který se začal
používat po roce 1989, že jde o »konec 2.
světové války«. Jenže vítězství v ní stálo
miliony životů a hlavní tíhu bojů nesl teh-
dejší Sovětský svaz. Měli bychom si vzpo-
menout i na hrdiny z Československého
armádního sboru, který se zformoval v Bu-
zuluku. Ostatně přes železniční stanici Še-
nov u Havířova tajně přejížděl i náš poz-
dější prezident, generál Ludvík Svoboda,
aby se z Polska dostal do Sovětského svazu.
Naši úctu si zaslouží příslušníci domácího
odboje, v jehož předních řadách stáli pře-

devším komunisté. Tato, chcete-li, historie
tvoří základ naší hrdosti na vlast, pro jejíž
svobodu obětovalo život tolik lidí. Bez její
znalosti bychom se stali hříčkou v rukou
politických manipulátorů, kteří se nás sna-
ží odlákat od toho, abychom aktivně roz-
hodovali i o budoucnosti naší země. 

Zúčastníte se také akcí pořádaných k tomuto
výročí v Bohumíně? 

Tradičně chodím uctít památku padlých
při osvobozovacích bojích společně s před-
staviteli města k pamětní desce před rad-
nicí. Mrzí mě ale, že vedení Bohumína za-
pomíná na památníky v okrajových čás-
tech města, kam potom chodíme s kyticí
jen se zástupci městské organizace KSČM.
Myslím, že připomenout mladým lidem
slavné májové dny v roce 1945 je dobré 
i jinými akcemi. Zde se takovou skvělou
tradicí stal Běh Bohumínem. Budu tak ja-
ko v minulých letech startovat kategorii
rodičů s dětmi, kde také sponzoruji odměny.

Pamětníků ubývá a mnoho vzpomínek tak 
navždy zmizí. Je vůbec zájem je uchovat?

p o l i t i k a

Naštěstí řada pamětní-
ků měla do roku 1989
možnost sepsat a vydat
svá svědectví, setkávat se
s mladými lidmi a sezná-
mit je se svou zkušeností.
Dnešní dospělí by to moh-
li a měli využít a předat
zase svým dětem. Bylo by
dobré, aby se i nyní využila nabídka Čs. ob-
ce legionářské a Českého svazu bojovníků
za svobodu, které školám i široké veřejnosti
dávají možnost setkat se s přímými účastní-
ky tehdejších událostí. I v archivech škol by
se možná našly doklady, které žáci před lety
získávali od pamětníků. Neměl by na ně pa-
dat prach. Jsou v nich uchovány i naděje
milionů lidí, kteří se svobody nedožili a za
něž pamětníci také hovoří. Jejich obě� ne-
smí zůstat nastupujícím generacím utajena.
Odkázali nám přece to nejcennější, co moh-
li. Náš život, který je opět plný přání a nadě-
jí, které bychom bez nich nemohli mít. 

Děkuji za rozhovor a současně zvu obča-
ny k položení kytičky k památníkům pad-
lých Rudoarmějců ve Skřečoni, Pudlově 
a Záblatí dne 8. května v 9 hodin.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

Rozhovor s poslankyní Parlamentu ČR za KSČM Miladou Halíkovou 

Dnes je tomu tak, že občané,
pobírající dávky hmotné nou-
ze, mají na ně nárok ze zákona,
musí se »jen« zaevidovat na ú-
řadu práce jako uchazeči o za-
městnání, tzv. s úřadem spolu-
pracovat. Ve skutečnosti to zna-
mená 1x nebo 2x do měsíce se
přijít ukázat, dovědět se, že
stejně žádná práce není a zase
jít. Pak si rovněž na úřadech
práce čtvrtletně vyřídit dávky
státní sociální podpory a jed-
nou měsíčně dojít na »sociál-
ku« pro dávku hmotné nouze.
Ze všech těchto dávek pak mu-
sí hradit osobní potřeby své 
a celé rodiny a náklady na byd-
lení. Pokud během 6 měsíců
vykonají určitý počet hodin ve-
řejně prospěšných prací, budou
mít i nadále nárok na dávky ve
výši životního a nikoli existenč-
ního minima. Tato podmínka se
nevztahuje na rodiny s dětmi.

Pracující člověk musí denně
vstávat, aby byl v práci včas. Do
práce dochází nebo dojíždí, což
si musí zaplatit, opotřebovává
si své oblečení
a obuv. Při vý-
konu zaměst-
nání plní celou řadu určených
úkolů a povinností. Odměnou
je mu jednou měsíčně mzda
nebo plat, které jsou zdaněné 
a snížené o vysoké odvody na
sociální a zdravotní pojištění. 
Z těchto daní a odvodů se mi-
mo jiné přispívá do sociálního
systému na výplatu sociálních
dávek. Možná podotknete, že
je to v souladu s principem soli-
darity a máte pravdu, ale ne ce-
lou. Systém musí být solidární 
s těmi, kterým jejich zdraví, věk
a jiné okolnosti nedovolují si
peníze vydělat, ale zároveň mu-
sí být přísnější a nekompromis-
ní vůči těm, kteří jsou zdraví,

ale z nezaměstnanosti si vytvo-
řili dlouhodobý byznys, na oko
jsou nezaměstnaní a nárokují
všechny možné sociální dávky,
stát za ně platí i zdravotní po-
jištění, ale ve skutečnosti pra-
cují načerno a jen se vysmívají
všem řádně pracujícím, kteří ze
svých daní a odvodů živí tento
nespravedlivý systém. (Když se

kdysi zpřísnily
podmínky pro
výplatu nemo-

cenských dávek, nemocnost 
obyvatelstva v ČR ihned po-
klesla o 40 % - samozřejmě to
neznamená, že jsme mávnutím
kouzelného proutku rázem o 40
% zdravější, ale už se prostě
přestalo vyplácet simulování 
a placené prodlužování víkendu!)

Každý zaměstnaný člověk si
své peníze musí ZASLOUŽIT
prací, kterou vykoná. Proto by
osoby pobírající sociální dávky
neměly automaticky spoléhat
na to, že jim stačí se na úřa-
dech jen objevit, vyplnit for-
muláře a pak jen počkat před
poštou na složenku. Podmín-
kou nároku na sociální dávky

přece musí být především soci-
ální potřebnost a nikoli potře-
ba jezdit taxíkem v den výplat
sociálních dávek! Proto je tře-
ba systém změnit tak, aby ža-
datelé o sociální dávky měli
kromě práva na zabezpečení
základních potřeb i povinnost
to jakýmsi způsobem systému,
tedy všem plátcům daní, vrátit.
Právě např. v podobě mnohem
častějších návštěv úřadů práce,
povinností odpracovat stano-
vený počet hodin veřejně pro-
spěšných prací nebo absolvo-
vání rekvalifikačních a jiných
vzdělávacích kurzů proto, aby
do systému vrátili alespoň část
toho, co z něho dostávají, a aby
tzv. neměli čas a možnost pra-
covat načerno, a tím stát okrá-
dat dalším způsobem.

Uvědomme si, že důsledná
adresnost sociálních dávek je
jedna z mála cest, jak tuto čer-
nou díru ve státním rozpočtu
odstranit. Až se to podaří,
zbude více peněz třeba i na
zvýšení důchodů. 

Martina HOLASCHKE, 
členka MR ODS Bohumín

p o l i t i k a

V hektické předvolební době se billboardy a reklamní plo-
chami plní sliby kandidujících stran, jednou slibují »13. dů-
chod«, jindy navrácení prvních 3 dnů nemocenské nebo zvý-
šení sociálních dávek. V oblasti sociálních dávek chce jít ODS
zcela opačnou cestou.
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27. dubna před 25 lety 

si řekli své ano 

Miroslav a Renáta

MICZKOVI. 

�
Do dalších společných let 

přejí mnoho zdraví, 

spokojenosti a lásky 

rodiče Miczkovi 

s celou rodinou.

Omluva redakce 
V minulém vydání Oka došlo k chybné-

mu zveřejnění příjmení manželů Mirosla-
va a Renáty Miczkových. Redakce Oka se
za chybu omlouvá a přání k jubileu otisku-
je ve správném znění.

Kdo byl milován, 
není zapomenut!

4. května jsme 

vzpomněli nedožité

87. narozeniny našeho

milovaného tatínka,

dědečka, pradědečka 

a tchána 

pana Andreje MIRGY. 

S úctou a láskou stále vzpomínají 

a nikdy nezapomenou děti Marta, 

Valerie, Andrej, Alžběta Viktorie 

a Antonín s rodinami.

Už je to rok, ale Tvá
smrt je stále stejně 

neuvěřitelně bolestná.

27. dubna jsme 

vzpomněli 1. výročí 

úmrtí mého drahého

manžela a našeho 

tatínka, dědečka, 

pradědečka a tchána 

pana Vladimíra BEDNÁŘE.

S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Jiřina, synové Svatopluk

a Vladimír s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí

Na pozvání bohumínské radnice 
a předsedy komise pro občanské záleži-
tosti Viléma Bannerta jsme 24. dubna 
v oddací síni oslavili 60. výročí našeho
manželství, diamantovou svatbu. 

Všichni přítomní z okruhu našich pří-
buzných z Ostravy i jiných měst byli mile
překvapeni úrovní slavnostního obřadu.
Poděkování z celého srdce patří »oddáva-
jícímu« Vilému Bannertovi a kolektivu
komise pro občanské záležitosti za přístup
k přípravě a průběhu obřadu. Budeme na
ty chvíle vzpomínat po zbytek našich dnů.

Druhá část oslav se konala v kavárně na
náměstí T. G. Masaryka, a také tady si za-
sloužil celý perzonál poděkování. Věděli
jsme, že kavárna je střediskem výuky, ale
byli jsme stoprocentně spokojeni jak pěk-
nou úpravou stolování, tak vynikající chu-
tí všech chodů podle našeho výběru i pří-
jemnou a rychlou obsluhou. Přejeme
všem jen a jen tak spokojené hosty, jako
jsme byli my.

Manželé Erich a Ema HANAUSKOVI

Poděkování za diamantovou svatbu
Manželé Hanauskovi slavili na radnici 60. výročí manželství

Poděkování bohumínské
básnířky

Chtěla bych poděkovat Městskému úřa-
du Bohumín za poskytnutou dotaci na vy-
dání mé druhé sbírky poezie Příroda, Svět
a Já. Vyjde koncem května a její křest pro-
běhne v Salónu Maryška začátkem června.

Vlasta ŠIMKOVÁ

Myslivecké trofeje 
na výstavě

Výstavu mysliveckých trofejí ulovených
v loňském roce můžete navštívit ve dnech
7. až 9. května vždy od 9 do 18 hodin v res-
tauraci Zlatý jelen v Šunychlu. Přehlídku
připraví místní organizace Mysliveckého
svazu z materiálů celého karvinského 
okresu. (red)

15leté výročí centra 
rehabilitační péče

U příležitosti 15 let provozu Centra re-
habilitační péče na Alešově ulici v Bohu-
míně bychom rádi poděkovali naší skvělé
majitelce Jadwize Paličkové za její nevšed-
ní obětavost, laskavý přístup ke svým za-
městnancům, maximální nasazení a orga-
nizační schopnosti při získání certifikátu
ISO a zajištění provozu našeho moderní-
ho zařízení, které sklízí ocenění pacientů 
i personálu. Jadi, děkujeme! 

Tvůj spokojený kolektiv

k r á t c e

Kdo žije v srdci svých milých, 
není mrtev, je jen vzdálen.

Upřímnou soustrast paní 

Markétě Blahovcové a celé rodině 

náhle zesnulého 

pana Lukáše BLAHOVCE
vyslovují členové Sboru dobrovolných

hasičů Záblatí a výjezdové jednotky

města Bohumína. 

Náš kolega, dobrovolný hasič a dobrý

kamarád zemřel náhle 

26. dubna 2010 ve věku 29 let.
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Vzpomínky - úmrtí Tvé srdce utichlo, 
zůstal nám žal, 

vzpomínky na Tebe, 
ty budou žít dál.

9. května 

vzpomeneme 

2. smutné výročí, 

kdy nás navždy opustila

paní Anna PECHÁČKOVÁ,
roz. Masná. 

�
S láskou a úctou k ní vzpomíná manžel 

a synové s rodinami.

Kdo byl milován, 
není zapomenut!

18. května 

vzpomeneme 

10. smutné výročí, kdy

nás ve věku 60 let 

opustila naše 

maminka a babička 

paní Alice LYSÁ. 

�
S láskou a úctou vzpomíná 

a nikdy nezapomene syn s rodinou.

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

nezapomene.

11. května 

vzpomeneme 

2. smutné výročí 

úmrtí mé družky 

paní Hildegardy WROŽYNOVÉ 
z Nové Vsi. 

Stále vzpomíná druh Jožka. 

Kdo jste ji znali, vzpomeňte se mnou.

Bez Tebe se životem těžko kráčí, 
při vzpomínce na Tebe slzy tváře smáčí. 
Uměl jsi pomoci, uměl jsi všechno dát, 

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal, 
nám jen vzpomínky a bolest zanechal.

Vše nejlepší chtěli jsme Ti přát 
a s Tebou Tvůj den oslavovat. Osud tomu ji-

nak chtěl, když navždy od nás jsi odešel.

19. května vzpomeneme 2. výročí úmrtí

pana Ladislava LIPUSE
a 23. června si připomeneme 

jeho nedožité 60. narozeniny. 

�
S láskou a úctou vzpomíná manželka

Zdenka, syn František a dcera Lenka 

s manželem. 

Těm, kteří vzpomenou s námi, děkuji.

To, že se rána zahojí, 
je jen zdání, 

v srdci nám stále zůstává
bolest a vzpomínání.

�
7. květen je dnem 

15. smutného výročí,

kdy nás navždy opustil

pan Jaroslav RABIEC.

S úctou a láskou vzpomíná manželka,

dcery s rodinami a ostatní příbuzní, 

přátelé a známí.

Kdo v srdci žije, neumírá.
6. května vzpomínáme

nedožité 

65. narozeniny 

našeho drahého 

manžela, tatínka, 

bratra a dědečka 

pana Jana
KUDLÍKA.

Stále s úctou a láskou vzpomínají 

manželka, dcera a syn s rodinami 

a bratr s rodinou.

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

6. května vzpomínáme 

13. výročí úmrtí 

pana Jana HOJECKÉHO

�
a 7. května si připomeneme 

10. výročí úmrtí

paní Anny HOJECKÉ. 

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcera Anna a synové Josef a Jaroslav 

s rodinami.

Kdo Tě znal, 
a� vzpomene, 

kdo Tě měl rád, 
nikdy nezapomene.

15. května uplyne 

1 rok, kdy navždy 

dotlouklo 

laskavé srdce 

pana Jaroslava GLOSE. 

Zároveň jsem vzpomněla 26. dubna 

jeho nedožitých 62 let.

S úctou vzpomíná manželka Jarmila.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

13. května 

jsme vzpomněli 

2. smutné výročí úmrtí

paní MUDr. Jany
GRYCOVÉ. 

�
S úctou a láskou vzpomínají 

manžel Josef a synové Petr a Libor 

s rodinami.

Čas utíká a nevrací,
co vzal, jen vzpomínky
zůstávají na Tebe dál.

21. května 

vzpomeneme 

5. výročí úmrtí 

pana Ladislava
HAVLÍKA.

�
S úctou a láskou stále vzpomíná

manželka.



● Peníze rychle na OP bez
formalit, tel.: 737 461 007.

● Půjčky i bez partnera do
500 000,-, vypl. exekucí, tel.:
737 489 061.

● Chci slyšet, že Vaše půjčka
je schválena, ✆ 737 440 932.

● Rychlé půjčky bez poplat-
ků předem, »rychle«, ✆ 737
460 987.

● Vyplácení půjček i exeku-
cí do 200 000 bez zástavy, ✆
737 461 231.

● Půjčka bez poplatků pro
zaměstnance, důchodce, OSVČ
(s prokázáním příjmu), na zá-
stavu domů, bytů, družstev-
ních bytů, chat (bez prokázání

i n z e r c e příjmu). Exekuci řešíme. 
✆ 774 828 496.

● Koupím dr. byt, RD, po-
zemek v Bohumíně a okolí,
platba cash! ✆ 736 228 883.

● Byt 0+1 s lodžií pronajmu
nebo odprodám do osob. vl.,
✆ 736 228 883.

● Koupím byt nebo dům,
platím hotově, prosím nabíd-
něte, ✆ 608 370 379.

● Zhubněte www.hubne-
te.cz/hlth.

● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

● Pronajmu byt 2+1 na Mí-
rové ul., ✆ 731 882 672.

ODKOUPÍME VAŠI ZADLUŽENOU NEMOVITOST.
VYPLATÍME VAŠE DLUHY A NECHÁME

VÁS BYDLET. 

VYPLATÍME VÁM ČÁST PRODEJNÍ CENY 
VAŠÍ NEMOVITOSTI JEŠTĚ PŘED PRODEJEM.

Poskytujeme krátkodobé NEBANKOVNÍ PŮJČKY

BEZ POPLATKU předem a nahlížení do registru.

VYPLATÍME VÁM ČÁST PRODEJNÍ CENY 
VAŠÍ NEMOVITOSTI JEŠTĚ PŘED PRODEJEM.

ODKOUPÍME VAŠI ZADLUŽENOU NEMOVITOST.
VYPLATÍME VAŠE DLUHY A NECHÁME

VÁS BYDLET. 

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

Potřebujete krmiva, osiva,
hnojiva, chem. postřiky, 
zrniny, vnady pro rybáře 
nebo sadbové brambory?

Těšíme se na vás 

po - čt 7.30 - 16.00 hod.

pá 7.30 - 15.00 hod.

so 8.00 - 11.00 hod.

na ulici Lidické 219, v areálu 

firmy Sanre (bývalý výkup)

✆ 596 016 011, 603 515 279

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

Ruční čištění vozidel
interiéry - exteriéry, rozleš�ování vad autolaků

Nově otevřeno
JARNÍ ZAVÁDĚCÍ CENY - SLEVY AŽ 20%

Bohumín - Šunychl Objednávky na tel.: 606 819 572

PROFESIONÁLNÍ PROGRAM OŠETŘENÍ VOZIDEL

➤ sekání trávy
➤ práce s křovinořezem
➤ údržbářské práce
➤ úklid pozemků
➤ zámečnické práce

Tel.: 603 366 056
604 573 881

Údržba domu
a zahrady

Meditační centrum
PROBUZENÍ
volnočasové aktivity pro děti 
i rodiče * kurzy * přednášky *
poradna osobního charakteru

Výrobky fy Diochi, 
terapeutické svíčky

Tel.: 420 777 762 080
www.Probuzeni01.webnode.cz

e-mail:
centrumprobuzeni@seznam.cz

Restaurace MAJÁK 
v Penzionu ve věži
Vás zve na vynikající speciality.
Připravila pro Vás bonusy

➤ Vaše děti u nás neplatí
➤ 20 % slevy pro 

návštěvníky aquacentra
Rezervace a objednávky 

na ✆ 596 092 311
Těšíme se na Vaši návštěvu

● Pronajmeme na pěší zóně
v centru Bohumína nebytový
prostor cca 100 m2, 2 výlohy,
přízemí. Informace na ✆ 608
980 231 nebo 602 712 926.

● Prodám byt v os. vl. 3+1,
Bohumín-Záblatí, ✆ 731 051
867.

● Prodám garáž, ✆ 608 176
445.

● Prodám byt 2+1, cena
550 000 Kč, dohoda možná, 
✆ 732 922 157.

● Prodám dr. byt 1+1, 50
m2, nová okna, určen k rekon-
strukci, cihlová zástavba, pří-
zemí, ✆ 603 366 056.

● Pronájem bytu 2+1 s bal-
konem, Mírová, Bohumín,
nízká zástavba, byt je po re-
konstrukci, ✆ 732 601 761.

● Prodám řadový cihlový
dům s možností 2generačního

bydlení. Spodní prostory mož-

né pro podnikání. Objekt se

nachází v klidné části Brna.

Info na ✆ 774 194 415.

● Pronájem bytu v ŘD -
2+1, ÚT na tuhá paliva, ná-

jem + kauce. ✆ 603 844 693.

● Pronajmu dr. byt 1+1,
✆ 736 538 409.

Informace o podmínkách 
a cenách inzerce 

získáte v redakci OKA 
na tel.: 596 092 282 nebo na

www.mesto-bohumin.cz/
cz/zpravodajstvi/mestske-

noviny-oko/.
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 6.do 20. května

KAM V BOHUMÍNĚ?
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

■ 16.5. v 10.30 mše ke cti sv. Jana Nepomuckého 
v kapličce, POUŤ V ZÁBLATÍ.
■ 19.5. v 17.30 hodin Enrico Luttmann - 5 ZA JEDNU!
Představení žáků divadelní třídy ZUŠ, divadelní sál školy.
■ 19.5. v 16 hodin JARNÍ KONCERT. Koncert žáků, 
učitelů a hostů, včetně prezentace výtvarného oboru,
koncertní sál ZUŠ.

SPORT

■ 6.5. v 17 hodin FK Bohumín - Horní Suchá. FOTBAL,
starší přípravka, skupina A, travnaté hřiště za parkem.
■ Pondělí a čtvrtek v 17.30 hodin PILATES. První sku-
pina od 17.30 hodin, druhá skupina od 18.30 hodin,
RC Slůně.
■ 8.5. v 9 hodin FK Bohumín - Sokol Dolní Lutyně. FOT-
BAL, starší žáci, travnaté hřiště za parkem.
■ 8.5. v 9.50 hodin 14. ročník BĚHU ULICEMI MĚSTA.
■ 8.5. v 10.45 hodin FK Bohumín - MFK Havířov C.
FOTBAL, mladší žáci, travnaté hřiště za parkem.
■ 8.5. v 16.30 hodin FK Bohumín B - SK Slavoj Petř-
vald. FOTBAL, okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.
■ 9.5. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET... Cyklistika, do-
končení OTO Poodří, sraz na nám. T. G. Masaryka.
■ 9.5. ve 14.15 hodin FK Bohumín - EPO Frenštát p. R.
FOTBAL, dorost - KS, skupina B, travnaté hřiště za parkem.
■ 9.5., 16.5. v 16 hodin AEROBIC. Cvičíme každou ne-
děli, sál sokolovnv Záblatí.
■ 9.5. v 16.30 hodin FK Bohumín - TJ EPO Frenštát p.
R. FOTBAL, Krajský přebor, muži A, travnaté hřiště za
parkem.
■ 12.5. v 16.30 hodin FK Bohumín - FK Krnov. FOTBAL,
krajský přebor - muži A, travnaté hřiště za parkem.
■ 12.5., 19.5. v 18 hodin TAI-CHI. Cvičení, RC Slůně.
■ 15.5. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET... Pochod okolo
Bohumína - v jeho rámci je i trasa pro cykloturisty, sraz
na nám. T. G. Masaryka.
■ 15.5. v 10.45 hodin FK Bohumín - Viktorie Bohumín.
FOTBAL, mladší žáci, travnaté hřiště za parkem.
■ 15.5. v 15 hodin SOKOLSKÝ DEN. Sportovní areál
Na Kuželně. Vystoupení cvičenců z Bohumína, Doubra-
vy, Karviné, Frýdku-Místku a Kopřivnice ve skladbách
pro Sokolské Brno.
■ 16.5. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY O pohár
OSP Rudyszwałdu. Sportoviště v Rudyszwałdu
■20.5. v 17 hodin FK Bohumín - Slávia Orlová B. FOTBAL,
starší přípravka, skupina A, travnaté 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
pátek:
plavání pro veřejnost 12 až 21 hodin
víkendy a svátky:
plavání pro veřejnost 8 až 21 hodin
AQUA AEROBIC
pondělí a středa 19.30 - 20.30 hodin
Po cvičení lze 15 minut využívat pobyt na bazénové
hale, což je vhodné zejména pro relaxaci po cvičení.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ 6.5. - 31.5. AKVARELY. Výstava obrazů malíře 
a umělce Radomíra Karase. Vernisáž proběhne 6. 5. od
17 hodin ve foyer kina K3 Bohumín.
■ 18.5. v 19 hodin FIGAROVA SVATBA. Nejlepší hra
Těšínského divadla této sezóny. 200, 180, 150 Kč 
(v předprodeji -30 Kč), sál kina K3 Bohumín.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

www.k3bohumin.cz, 
knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

telefon: 596 012 203.

■ do 31.5. NÁVŠTĚVNÍCI. Výstava fotografií Ivety Mutino-
vé, Evy Rozkošové a Petra Piechowicze, chodba v 1. patře.
■ 3.5. - 31.5. PREVENCE 112. Výstava Sboru dobrovol-
ných hasičů Kopytov, chodba v 1. patře.
■ 6.5. v 17 hodin RUŠ - RYCHLÁ A ÚČINNÁ ZMĚNA
SKUTEČNOSTI. Terapie metodou RUŠ. Přednáší Jana
Van Coppenolle, přednášková místnost knihovny.
■ 13.5. ve 13 hodin ZLATÁ BRÁNA OTEVŘENÁ. Čítár-
nička pro nejmenší - nejkrásnější česká říkadla. Odděle-
ní pro děti.
■ 20.5. v 17 hodin DATOVÉ SCHRÁNKY. Přednáška 
a školení pro podnikatele, přednášková místnost kni-
hovny, 30 Kč.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 6.5. v 19 hodin, kamenné kino, 7. 5. v 21 hodin, letní
kino KVĚT POUŠTĚ. Film Velká Británie, Německo, Ra-
kousko, 2009, přístupný, 75 Kč. 
■ 8.5. v 21 hodin, letní kino, 9.5. v 19 hodin kamenné
kino MILÝ JOHNE. Film USA, přístupný od 12 let, 80 Kč.
■ 9.5. v 10 hodin DEŠŤOVÁ VÍLA. Český film, 2009,
pro děti, 70 Kč.
■ 10.5. v 19 hodin NEZVANÝ HOST. Film USA, 2007,
přístupný, 65 Kč (člen klubu 55 Kč).
■ 13.5. - 14.5. v 19 hodin PEVNÉ POUTO. Film USA, Vel-
ká Británie, Nový Zéland, 2009, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 15.5. v 21 hodin, letní kino, 16.5. v 19 hodin, kamen-
né kino NINE. Film USA, Itálie, 2009, přístupný, 70 Kč.
■ 16.5. v 10 hodin PRINCEZNA A ŽABÁK. Film USA,
2009, české znění, 70 Kč.
■ 19.5. v 9 hodin CHCEŠ MĚ, CHCI TĚ. Film USA,
2009, přístupný, 50 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 
info@maryska.cz, telefon: 776 577 722

■ 8.5. v 16 hodin RELAXAČNÍ DÝCHÁNEK. Na téma
práce s podvědomím aneb jak nás ovlivňují karty,
kyvadla nebo regrese. Placená akce. Salón Maryška.
■ 9.5., 16.5. v 17 hodin KURZ KRESBY A MALBY
s Jirkou Gregerem. Salón Maryška.
■ 15.5. v 9.30 hodin SOBOTĚNKA. Pohádka o Černo-
zláckém klobouku a duhovém míči, Salón Maryška. 

■ 15.5. v 16 hodin ÚVOD DO ASTROLOGIE. Cyklus
přednášek, ve kterých odhalujeme tajemství astrolo-
gie, Salón Maryška.
■ 17.5. - 30.5. VÝROČNÍ VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ.
Vernisáž 17.5. v 15.30 hodin - Mozartiana (vystoupení
HO), Salón Maryška.
■ 17.5. - 2.6. v 15.30 hodin DNY HUDBY A UMĚNÍ.
Výroční výstava výtvarného oboru Základní umělecké
školy v Bohumíně. Vernisáž proběhne v Salónu Maryš-
ka 17. května od 15.30 hodin, vystoupení žáků hudeb-
ního oboru. Salón Maryška.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

bobes@bobescentrum.cz, 
telefon: 604 800 100, 604 388 853 (herna).

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz

rcslune@centrum.cz, telefon: 604 999 147.

■ 7.5., 14.5. v 15.45 hodin DVĚ HODINKY BEZ MA-
MINKY. Objednávka do čtvrtka do 11 hod. CMR Bobeš.
■ 7.5. dopoledne PLAVÁNÍ S BOBEŠEM. Objednávka
do čtvrtka, CMR Bobeš.
■ 10.5., 17.5. v 16 hodin PILATES PO PORODU 
S MIMINKY. Pouze na objednání, RC Slůně.
■ 13.5., 20.5. v 10 hodin YAMAHA. Hudební program
pro děti od 4-18 měsíců. CMR Bobeš.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Dům dětí a mládeže Fontána, Janáčkova 715 
www.ddmbohumin.cz,

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 8.5. v 10 hodin KERAMICKÁ DÍLNA. Tvůrčí dílny pro
rodiče s dětmi, 70 Kč dítě, 130 Kč dospělý.

OSTATNÍ KULTURA

■ 6.5., 11.5., 20.5. v 16 hodin ANGLIČTINA V MOD-
RÉM. Anglicky od začátku, pro lidi do 40 let, 25 Kč.
Modrá budova na Masarykově ulici (vedle Parku Chopina).
■ 6.5., 18.5., 20.5. v 16.30 hodin EXIT KLUB. V rámci
Exit klubu sledujeme křesťanský TV pořad pro mladé li-
di Exit316. Modrá budova na Masarykově ulici.
■ 7.5. - 9.5. v 9 hodin VÝSTAVA MYSLIVECKÝCH TRO-
FEJÍ. Myslivecké trofeje ulovené v roce 2009 v karvin-
ském regionu, restaurace Zlatý Jelen.
■ 8.5. - 9.5. v 9 hodin ČESKO POLSKÉ ŠKOLENÍ ZAČÍ-
NAJÍCÍCH VODÁKŮ, Věřňovice. Více informací na str. 6.
■ 9.5. v 8 hodin JARMARK NA HRANICI: Polsko-české
trhy, hraniční přechod ve Starém Bohumíně.
■ 10.5. v 15 hodin POKEC IN ENGLISH. Konverzace v ang-
ličtině pro pokročilé Modrá budova na Masarykově ulici.
■ 12.5. - 13.5. v 9 hodin MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA
PŘEDŠKOLNÍCH DIVADÉLEK. Sál Centra kultury Tworków. 
■ 12.5. v 16.30 hodin BEST OF... Koncert žáků hudeb-
ního oboru ZUŠ, koncertní sál ZUŠ.
■ 14.5. - 16.5. LaViNa. Akce pro mladé lidi z Bohumína
a okolí (workshopy, čajovna, koncerty...).14.5. v 17 ho-
din, 16.5. od 10 do 21.30 hodin, 15.5. do 12 hodin.
Park F. Chopina u evangelického kostela.
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Socha »Okamžik«
má kované slzy

Kované slzy nově zdobí sochu, která od
loňského podzimu krášlí areál letního ki-
na. Skulpturu řezbáři vloni vytvořili z vět-
ve stromu, který se v areálu kina zřítil při
větrné smršti. Kovové prvky jsou poslední
tečkou za konečnou podobou díla. Na je-
ho vzniku se podíleli hned tři autoři včet-
ně uměleckého kováře. Přes dva metry vy-
soká socha je společným dílem Milana
Heczka a Romana Widenky (oba z Bohu-
mína). Kované prvky pocházejí z dílny
uměleckého kováře Tomáše Szwanczara.
Socha je kombinací dubového dřeva, žulo-
vé desky a kovových prvků. Vznikla 
v rámci loňského ročníku festivalu Léto-
kruhy, který finančně podpořilo město
Bohumín. Dílo veřejnost uvidí vůbec po-
prvé při zahájení letošní sezóny v letním
kině, která začíná v pátek 7. května. (luk)

Jaro vytáhlo děti z Fitškolky do přírody
Týdenní ozdravný a relaxační pobyt na horách v jarních měsících se stal pro Fitškolku

již tradicí. V hotelu Cherry na Horní Bečvě se každoročně účastní relaxačního ozdravné-
ho pobytu asi 20 dětí. Letos město přispělo dětem v posledním roce předškolní docházky
finanční částkou, díky které 19. dubna nastupovalo před Fitškolkou do autobusu rekord-
ních 31 předškoláčků. Všechny plánované činnosti se uskutečnily za slunečného počasí
podle plánu - děti hledaly poklad Lesních skřítků, stavěly pro ně domečky z mechu, pod-
le šipek hledaly své ukryté kamarády, navštívily a prohlédly si stáje a koně, samy si připra-
vily oheň a pochutnaly na opečených buřtech. Všechny se bez výjimky také odvážně vy-
daly večerní »stezkou bludiček«. Většině dětí se v pátek po obědě domů vůbec nechtělo.
Trošku unaveným, ale neméně spokojeným paním učitelkám, vychovatelkám i paní zdra-
votnici děkuji za svědomitou a příkladnou péči a skvělou spolupráci. Renáta ŠOSTÁ

Foto: František Krejzek

Foto: Tomáš Szwanczar

Foto: archiv školky

Vykotlaná vrba 
hrozí pádem

Při kontrole stavu stařičké vrby před
kostelem Božského srdce Páně na Masary-
kově ulici v Novém Bohumíně zjistili za-
městnanci odboru životního prostředí 
a služeb, že celý její kmen do výše nejméně
dvou metrů je vykotlaný. Vrba dlouhá léta
tvořila dominantu okolí kostela. Kvůli re-
álnému riziku vyvrácení bude starý strom,
který se již nyní naklání nad chodník, od-
straněn a na podzim nahrazen novou
smuteční vrbou. (red)


