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Strážníci budou tolerant-
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Představujeme 
chirurgické oddělení
BMN str. 8

Ve Skřečoni bylo před
válkou živo str. 9 

Sedm zlatých a třináct
medailí celkem str. 12

Při Běhu ulicemi města
letos padl rekord trati

str. 20

Příroda opět demonstruje svoji sílu
Mnozí z nás máme v živé paměti povo-

deň z července roku 1997. Ještě stále ale
platí, že příroda je mocnější než člověk 
a voda nás ohrožuje i v těchto dnech.
Přinášíme stručnou rekapitulaci někte-
rých událostí, které se staly do uzávěrky
tohoto čísla městských novin. Věříme,
že v době, kdy budete tyto řádky číst,
bude již situace příznivě vyřešena.

Předpovědi a prognózy povodňového
ohrožení jsou hlášeny již během neděle 16.
května, krizový štáb zasedá poprvé ve 23
hodin - situace je monitorována. Další
jednání je následující den, v pondělí 17.
května v 6 hodin ráno. Pro veřejnost jsou
zprovozněny  zjednodušené internetové
stránky města, kam jsou pravidelně vklá-
dány informace o aktuálním dění ve měs-
tě, zřízeny jsou dvě krizové telefonní linky.

Během dopoledne se situace dramatizu-
je... Obyvatelé  Kopytova jsou vyzýváni 
k evakuaci, pro svou bezpečnost by měli 
odejít z domů i občané ulic Rolnická a Pol-
ní v Pudlově. Nikomu se však nechce 
opouštět své domovy a lidé vyčkávají, pře-
stože jsou upozorňováni na možnost, že 
v případě dramatického zhoršení situace
se k nim již záchranáři nemusí dostat. 

Se záchranou ale neotálí Bohumínská
městská nemocnice a těsně před polednem
začíná evakuace asi 90 pacientů z pavilonu
A a B (interna, chirurgie, gynekologie).

(Pokračování na str. 10 - 11)

Nahoře evakuace rodinného domku v Šunychlu. Dole odstraňování vyvráceného stromu v Pudlově.

1) Šunychl: jeden z mnoha zatopených zahradních domků. 2)Starý Bohumín: zaplavená Slezská ulice u sokolovny. 3) Pudlov: areál bývalé Rybeny
na křižovatce ulic Čs. armády a Ostravské je pod vodou 4) Starý Bohumín: zatopené rodinné domky na Ovocné ulici. Foto: František Krejzek
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EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Zájemci o účast se mohou
hlásit na e-mail macura.lumir@
mubo.cz nejpozději do 7. červ-
na. Každý aktivní účastník
sjezdu obdrží zcela nového Vo-
dáckého průvodce »Horní Od-
ra« o rozsahu 48 stran. O ví-
kendu pokračuje akce na pol-
ské části řeky Odry.

Na doporučení České in-
spekce životního prostředí ne-
budou do konce června orga-
nizovány v přírodní památce

Hraniční meandry Odry hro-
madné vodácké akce, aby ne-
byli rušeni hnízdící ptáci a dal-
ší druhy zvláště chráněných ži-
vočichů. Od července již bu-
dou meandry Odry pro vodáky
zpřístupněny a v provozu bude
i půjčovna lodí ve Starém Bo-
humíně s podmínkou, že vo-

dáci do 31. července budou do-
držovat zákaz výstupu na bře-
hy a na štěrkové naplaveniny.

Sjezd Olše 11. června z Věř-
ňovic do Zabełkova je organi-
zován pod záštitou projektu
»Řeky rozdělují, řeky spojují -
vybudování nástupních míst
pro vodáky na Odře a Olši«.
Úsek je dlouhý 7,5 km, pro-
chází neobydleným územím 
s nádhernou přírodou, řeka je
zde bez překážek a má rychlý
spád, za Červínem můžete

projet krásnou peřejí. Za jed-
notnou cenu 100 Kč za osobu
budou pro vodáky zajištěny
kánoe, nafukovací čluny či raf-
ty z půjčovny lodí Campanula.
Náklady na dopravu lodí jsou
v režii organizátorů. Doprava
vodáků na start ve Věřňovi-
cích a z cíle v Zabełkově je in-
dividuální. Více najdete na 
adrese www.mesto-bohumin.cz/
cz/volny-cas/ vodacka-stezka-
odra-a-olse/.

Lumír MACURA

Vodácká akce Plavidlo 2010 tentokráte na Olši

Sazbu daně z nemovitosti město nezvýšilo

Již XI. ročník mezinárodního vodáckého sjezdu proběhne 
v pátek 11. června, ale tentokrát po Olši z Věřňovic do Zabeł-
kova za soutok Odry s Olší. Sraz účastníků je v 10 hodin u sil-
ničního mostu přes Olši ve Věřňovicích, start v 10.30 hodin. 

Radnice děkuje 
studentům

Děkujeme vedení a studen-
tům Střední školy Bohumín za
pomoc při organizačním za-
bezpečení voleb. Ve dnech 5.
a 6. května kompletovali stu-
denti odboru výchovná a hu-
manitární činnost hlasovací
lístky a připravili tak více než
osmnáct tisíc obálek, které do-
stanou voliči do svých domác-
ností. Mnozí ze studentů vzhle-
dem k věku ještě nedosáhli vo-
lebního práva, měli tak mož-
nost poznat volby z jiné strany.

Volby se konají ve dnech 28.
a 29. května v devatenácti bo-
humínských volebních okrs-
cích .

Dagmar FIALOVÁ, 
tajemnice MěÚ

Výběrové řízení
na místo redaktor 
městských novin

Tajemnice Městského
úřadu Bohumín vyhlašuje
výběrové řízení na obsaze-
ní pracovního místa re-
daktor městských novin.
Lhůta pro podání přihlá-
šek je do 11. června osob-
ně na podatelně Městské-
ho úřadu Bohumín nebo
písemně na adresu Měst-
ský úřad Bohumín, perso-
nální úsek, Masarykova
158, 735 81 Bohumín. Pod-
mínky najdete na www.
mesto-bohumin.cz, sekce
Město, úřední deska.

Studenti pomohli a připravili všechny  obálky s hlasovacími lístky k distribuci. Foto: František Krejzek

Ve druhém letošním čísle Oka jsme zveřej-
nili příspěvek Václava Poloka, ředitele bohu-
mínského finančního úřadu o navýšení daně
z nemovitostí u určených druhů pozemků 
i základní sazby daně ze staveb
- rodinných domků, garáží,
staveb pro rekreaci i bytů 
v soukromém vlastnictví. Nyní se ptáme ve-
doucí finančního odboru městského úřadu
Jany Masné:

Město má možnost svou vlastní vyhláškou daně 
upravovat. Využije toho?

Města mají zákonnou možnost  svou vyhláš-
kou výši daně z nemovitostí až zpětinásobit. Bo-
humín  nepřistoupil k navýšení koeficientů a
tak již od roku 1993 platí obecně závazná vy-

hláška, která stanovila pro jednotlivé městské
části úlevy na dani z nemovitostí.  Tím se daný
koeficient v závislosti na počtu obyvatel snižuje. 
Pocítíme tedy letos změny na vlastní peněžence?

Dochází ke zdvojnásobení sa-
zeb daně z pozemků, které se
však netýká zemědělsky využí-

vané půdy. Základní sazby daně ze staveb jsou
rovněž dvojnásobné. Jsou to však všechno úpra-
vy dané zákonem a město majitelům těchto ne-
movitostí na území Bohumína dalším navyšová-
ním situaci nekomplikuje. 

Připomínám, že daň je splatná do 31. května
2010.  Plátci daně již od finančního úřadu slo-
ženky s uvedením konkrétní částky obdrželi a na
poště se provádí úhrada složenek bez poštovní-
ho poplatku. (red)

a k t u á l n ě
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I Byt na ulici Okružní 1068,
0+2, číslo bytu 56, katego-

rie I., v 6. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájem-
ného 48,72 m2, celková plocha
52,38 m2. Prohlídka bytu 25.5.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 26.5. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Okružní
1087, 0+2, číslo bytu 29,

kategorie I., v 6. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 49,99 m2, celková
plocha 53,53 m2. Prohlídka
bytu 25.5. od 9.30 do 10 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 26.5. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Okružní 379,
1+1, číslo bytu 5, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,86 m2, celková plocha
59,86 m2. Prohlídka bytu 25.5.
od 8.30 do 9 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 26.5. v 16.30
hodin. 

I Byt na ulici Nerudově
1157, 1+1, číslo bytu 12, ka-

tegorie I., ve 3. nadzemním

podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 48,26 m2, celková
plocha 52,51 m2. Prohlídka by-
tu 25.5. od 8 do 8.30 hodin.
Opakovaná licitace se koná
26.5. v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Janáčkově
811, 1+1, číslo bytu 4, kate-

gorie II., ve 2. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,10 m2, celková plo-
cha  50,10 m2. Prohlídka bytu
27.5. od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace se koná 31.5. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Mírové 1015,
1+3, číslo bytu 22, katego-

rie I., v 6. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 64,10 m2, celková plocha
65,75 m2. Prohlídka bytu 27.5.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 31.5. v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Masarykově
287, 1+2, číslo bytu 10, ka-

tegorie II., ve 3. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 53,50 m2, celková
plocha  57,30 m2. Prohlídka
bytu 27.5. od 10 do 10.30 ho-

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 
din. Opakovaná licitace se
koná 31.5. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Husově 553,
1+2, číslo bytu 8, kategorie

II., ve 3. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 61,70 m2, celková plocha
66,50 m2. Prohlídka bytu 1.6.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 7.6. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1054, 1+1, číslo bytu 22,

kategorie I., v 5. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 37,27 m2, celková
plocha 38,61 m2. Prohlídka by-
tu 1.6. od 10 do 10.30 hodin.
Licitace se koná 7.6. v 16.15
hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1032, 1+2, číslo bytu 11, kate-

gorie I., ve 4. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 56,74 m2, celková plocha
58,27 m2. Prohlídka bytu 3.6.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 7.6. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1143, 0+1, číslo bytu 61, ka-

tegorie I., v 11. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 28,88 m2, celková plo-
cha  31,20 m2. Prohlídka bytu
3.6. od 9 do 9.30 hodin. Licita-
ce se koná 7.6. v 16.45 hodin.

I Byt na ulici Vrchlického
912, 1+2, číslo bytu 5, kate-

gorie I., ve 3. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,21 m2, celková
plocha 52,21 m2. Prohlídka by-
tu 8.6. od 8 do 8.30 hodin. Li-
citace se koná 9.6. v 16 hodin. 

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

tegorie I., v 6. nadzemním pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,13 m2, celková plocha
29,70 m2. Prohlídka bytu 3.6.
od 9.30 do 10 hodin. Licitace se
koná 9.6. v 16.15 hodin. 

I Byt na náměstí T. G. Ma-
saryka 226, 1+1, číslo bytu

10, kategorie II., ve 3. nadzem-
ním podlaží. Plocha pro výpo-
čet nájemného 41,28 m2, cel-
ková plocha 41,28 m2. Prohlíd-
ka bytu 4.6. od 10 do 10.30 
hodin. Licitace se koná 9.6. 
v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Tyršově 820,
1+1, číslo bytu 4, kategorie

I., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 45,80 m2, celková plocha
49,10 m2. Prohlídka bytu 4.6.
od 10.30 do 11 hodin. Licitace
se koná 9.6. v 16.45 hodin. 

Další informace získáte na
telefonním čísle 596 092 199
nebo prostřednictvím e-mailu
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Světový rekord v přepravě vody na
dálku padl 8. května na trase Brno - De-
vět skal. Přeprava trvala necelých sedm
hodin. Voda putovala z Dolních Louček
v okrese Brno-venkov na vrchol Devíti
skal na Žďársku. 

Devět let starý rekord v dálkové přepra-
vě vody byl překonán. Na své cestě urazila
voda 63,46 kilometrů a překonala převýše-
ní 541 metrů. Zajímavé akce se zúčastnilo 
2 592 hasičů, z toho 473 hasiček, a přispělo
k ní 288 sborů dobrovolných hasičů ze
všech koutů České  i  Slovenské republiky.
Mezi nimi byl také kopytovský tým dobro-
volných hasičů ve složení Michal Mlynkec,
Jan Rybář, Jakub Pácal, Martin Kwasnica 
a Filip Pácal. Rekord zajiš�ovalo 234 požár-
ních stříkaček, 3 553 dvacetimetrových
hadic a 291 nasazených vysílaček určených
pro komunikaci mezi stanovišti a veliteli
úseků. (red)

Kopytovští hasiči se podíleli na rekordu

Kopytovští hasiči na přiděleném stanovišti při překonávání
rekordu v dopravě vody na dálku. Foto: Michal Mlynkec

Za pět dní můžete
být nekuřákem

ADRA, klub zdraví a ko-
munitní centrum pro vás
připravili program, který
vám může pomoci přestat
kouřit.

Program je zdarma, zaplatíte
jen 20 Kč za materiály, které
dostanete, a trvá 5 dní. Je vy-
zkoušen v mnoha zemích. Po-
kud vás tento program zajímá,
přij	te 31. května v 18 hodin
do komunitního centra na uli-
ci Mírová 14, (budova Církve
adventistů s.d.). Každé setká-
ní trvá asi 45 minut. Program
vedou zdravotní lektoři a lé-
kař. Vše bez jakéhokoliv zá-
vazku.

Rostislav KLÍMA, ADRA

k r á t c e



korunu musela několikrát obrátit, než ji
utratila. A jestli na něco nezbývalo, byla
to ona, kdo se uskrovnil! Přesto si rodiče
na nás vždy našli čas, doma jsme cítili zá-
zemí, lásku a soudržnost. 

A dnes bych jí měla vyčítat, že bere dů-
chod a žije na úkor mladých?! Neuvěřitel-
né!!! Kdepak, jsem to přece já, kdo je te	
na řadě a kdo jí dluží. Je naprosto přiroze-

né a samozřejmé, že jí chci vynahradit
všechnu tu starost a péči, kterou nám vě-
novala.

Zkušenost z osobního života se mi po-
tvrzuje i v obecné rovině. Už léta chodíme
mezi seniory i do škol mezi mladé na tzv.
HOVORY O MĚSTĚ. Diskutujeme o pro-
blémech Bohumína, radíme se, co nového
ve městě postavit, čemu dát přednost a če-
mu se vyhnout. Není jednoduché stanovit
priority. Na všechno nejsou peníze, ne
všemu a všem lze vyhovět. Je až neuvěři-
telné, s jakou rozvahou dokáží mladí lidé
přemýšlet nad potřebností jednotlivých

4 B O H U M Í N S K É  M Ě S T S K É  N O V I N Y č í s l o  1 0  /  2 0 1 0

a k t u á l n ě

S údivem i hořkostí jsem sledovala, 
k čemu je možné se propůjčit. Je klip
PŘEMLUV BÁBU vtip, provokace či
zaplacená předvolební kampaň? Možná
ani jedno. Možná jen chtěl vyhrocenou
formou a nadsázkou poukázat na pro-
blémy, o kterých se nemluví vůbec, ne-
bo jen málo - o narůstající vzdálenosti
mezi generacemi, o soužití mladých 
s dříve narozenými, o vzájemné úctě 
a toleranci.

Jaká je moje životní zkušenost? 
Ta�ka už nežije a mamka, to je poklad

rodiny. Ač ji již zdobí 8 křížků, je plná 
energie, optimizmu a dobré nálady. Nikdo
jí neřekne jinak, než »naše bábinka«. 
I ona dodržuje tradici a oslovuje nás
zdrobnělinkami, jako bychom stále byly
holčičky s mašlemi, či malí kluci. Nikoho 
z nás by ani ve snu nenapadlo říci jí
BÁBO! Taky proč? Celý život dřela od rá-
na do večera. Mládí prožila ve válce, vdá-
vala se mladá, starala se o domácnost, dě-
ti, přitom chodila do práce a po nocích
studovala. Peněz nebylo nazbyt a každou

n á z o r

NE, ROZHODNĚ NEJSME BÁBY!
akcí. Zdálo by se, že budou myslet hlavně
na sebe, své záliby a  upřednostňovat hřiš-
tě, bazény, kulturní stánky. Ale není to
tak. V jejich hlasování vítězí nemocnice,
zeleň, doprava.

A naši senioři? Jsou v Bohumíně velmi
aktivní. Pomohli nám při tvorbě komunit-
ního plánu sociálních služeb, podporovali
nás při prosazování stavby bazénu, chtějí,
abychom mysleli na mladé rodiny s dětmi.
Sami si organizují svůj klub, svoje olympi-
ády. A aby udrželi krok s dobou, studují na
univerzitě 3. věku.

Jsem ráda, že žiji v Bohumíně, kde v mém
okolí nepřevažují mezi mladými lidé typu
Mádla a Issové a mezi starými jen senilní
báby a dědci. Jsem ráda, že se daleko častě-
ji setkávám s nevynucenou generační soli-
daritou, vzájemnou pomocí a úctou. 

A jen tak na okraj. Sama už taky mám
dva vnuky. Rozhodně se ale necítím jako
senilní bába. Nemyslím, že žiji na venkově,
když nejsem z Prahy. Neberu traktor jako
symbol svého bydliště a už vůbec nestojím
o to, aby mne někdo »správně« usměrnil.

Věra PALKOVÁ, místostarostka

V rámci projektu »Vzdělávejte se« proběhl
ve dnech 26. dubna až 7. května pro zaměst-
nance ŽDB Group a.s., kvalifikační kurz
»Obráběčské práce«. Úspěšně jej absolvovalo
11 uchazečů závodu Viadrus. 

Účastníci kurzu byli seznámeni se základy
strojního obrábění na klasických i CNC sou-
struzích, frézkách a CNC obráběcím centru 
s novými druhy řezných nástrojů, chladicích ka-
palin a řeznými podmínkami při obrábění. 
V průběhu závěrečného přezkoušení prokázali
velmi dobré znalosti. Výuce se věnovali učitelé
odborného výcviku Petr Sýkora a Alina Stanik. 

Text a foto: Karel BEDNARZ

Odborné kurzy pro ŽDB Group

Strážníci budou tolerantní při parkování

Závěrečné přezkoušení uchazeče.

Největší problémy mají řidi-
či s parkováním na Štefániko-
vě a na Husově ulici, kde do-
pravní situaci komplikuje po-
kládání teplovodního potrubí.
S asi 50 chybějícími parkova-
cími místy si musejí poradit ři-
diči v lokalitě ulic Mírová 
a Nerudova v centru Bohumí-
na, kde se rekonstruuje par-
koviště.

»Dočasně jsme se rozhodli být 
k řidičům při parkování tolerant-
nější. Není to ale plošné opatření,
které by platilo v celém Bohumí-
ně. Jedná se jen o místa, kde je te�
parkování obtížnější kvůli staveb-
ním pracím. Jednotlivé případy bu-
deme posuzovat individuálně. Po-
kud někdo zaparkuje jedním ko-

lem na chodníku, přimhouříme oko.
Benevolence má ale své meze, ři-
diči nesmějí stát na trávě, anebo
na požárních nástupních plochách.
Nesmíme dopustit, aby ohrozili bez-
pečnost lidí. Namísto pokut se ale
budeme snažit vyřešit situaci do-
mluvou a ne hned pokutou. Pokud
bude například některé vozidlo
překážet, budeme se snažit nejprve
najít a kontaktovat jeho majitele,«
uvedl ředitel bohumínské měst-
ské policie Karel Vach.

Lucie BALCAROVÁ

Kvůli koncentraci velkých staveb ve městě se řidiči potýkají
s úbytkem parkovacích míst.

k r á t c e

Sokol Bohumín 
oslavy odložil

Původní termín oslav 90.
výročí založení Sokola Bohu-
mín, které bylo plánováno na
15. května a mělo při nich Na
Kuželně vystoupit více než dvě
stě cvičenců, pořadatelé pro
nepříznivé počasí odložili na
30. května. (red)

Chemie na hradě
pro všechny

Společnost Bochemie je zno-
vu generálním partnerem akce
pro žáky a studenty »Chemie
na Slezskoostravském hradě«,
jejíž minulé ročníky jste mož-
ná navštívili a na letošní čtvrtý
ročník srdečně zveme. Che-
mický festival je letos pláno-
ván na čtvrtek 24. června.
Opět budou k vidění zajímavé
pokusy, soutěže a hlavolamy.
Bochemie znovu nabídne ak-
tivní tvořivou zábavu se savo-
váním a malováním hennou.
V rámci soutěží pro základní
školy letos pořadatelé připra-
vili také literární soutěž.

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

■ V nočních hodinách 27.4. se
na parkovišti pokoušely do vo-
zidla vloupat dvě osoby, které
při příjezdu hlídky utekly. 
Strážníci oba podezřelé muže
zadrželi a předali PČR.
■ Strážníci nalezli 29.4. ve Sta-
rém Bohumíně několik dnů
pohřešovanou starší ženu z Bo-
humína. Další den zadrželi 
v budově MěÚ hledaného mu-
že a předvedli jej na OO PČR.
■ Založení černé skládky vyře-
šila pokutou městská policie
na ulici Svážné, kde přestupce
odhodil velký pytel s domov-
ním odpadem 
■ Hlídka zadržela dvojici mu-
žů, kteří odváželi 4 kusy polí
oplocení, vč. sloupků. Vše do-
řešila Policie ČR. 

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

Stal se Gliňoč skládkou?
Žáci osmých tříd Masarykovy základní ško-

ly se na Den Země pustili do úklidu hřiště Gli-
ňoče i zaneřáděné remízky v jeho blízkosti. 

»Nebylo v našich silách provést kompletní likvida-
ci odpadu. Jeho množství, především v lesním poros-
tu, bylo tak velké, že nestačily igelitové pytle, ani čas,
který byl pro úklid vymezen,« řekl po skončení 
akce Miroslav Rosík, který jako pedagog žáky do
Gliňoče doprovázel. Před úklidem to po celé
ploše lesíku vypadalo jako na velké skládce ne-
tříděných odpadů. Tisíce plastových zbytků, 
igelitové tašky, plechy, sklo. Smutná ukázka to-
ho, co dovede bezohlednost lidí, kteří si místo
cesty do sběrného dvora nebo separačních kon-
tejnerů udělají »procházku do přírody«. (red)

Ruší »kabelovka« analogové televizní nabídky?

Lidé si stěžovali, že jsou jim
nabízeny drahé set-top-boxy
pro digitální příjem, aniž by
měli možnost tuto nabídku
odmítnout. Mnozí o novinku
kabelové televize RIO Media
nemají zájem a trvají na příj-
mu analogového signálu. 

»Byl u nás obchodní zástupce
RIO Media a ten mi sdělil, že 
analogová nabídka této společnos-
ti má být prý zrušena. Co je na

tom pravdy? Musím si pořídit di-
gitální nabídku RIO Media?«, ptá
se jeden z diváků, kteří ve městě
přijímají televizní signál pro-
střednictvím kabelové televize. 

Odpovídá Tomáš Wunsch,
provozní ředitel RIO Media:

»Co se týče analogu, rozhodně
nepočítáme s jakýmkoliv rušením

nabídek v nejnižší a střední nabíd-
ce. Zrušení plánujeme pouze 
u nejvyšší nabídky, tzv. AV Premi-
um, kde je například HBO. AV
Premium v tomto roce v analogu
bude ukončen, abychom uvolnili
dané kanály. V analogu tak zůsta-
nou jen dvě nabídky, a to AV Mini
a AV Klasika. Zákazníci, kteří
mají analogovou nabídku a chtějí
u ní zůstat, nebudou potřebovat
set-top box. Zda využijí možnosti
přechodu na digitální služby, je
čistě jen na nich.« (luk)

p t á t e  s e

V minulých dnech museli pracovníci kabelové televize vy-
světlovat nejasnosti okolo zavedení digitálního vysílání.

Promoce studentů
U3V

Promoce šestnácti studentů
Univerzity třetího věku proběh-
nou 7. června v 16 hodin v ob-
řadní síni naší radnice. (red)

Foto: Miroslav Rosík

Oslavy stoletého výročí skřečoňské školy
Otevřením výstavy historic-

kých dokumentů, předmětů,
školních pomůcek a fotogra-
fií zahájí škola ve Skřečoni 
oslavy svého založení.

Před sto lety se do nově po-
stavené budovy nastěhovala
německá škola, nebo� k němec-
ké národnosti se hlásilo 13 %
Skřečoňských a jen 10 % bylo
Čechů. O deset let později se 
k české národnosti hlásilo 60 %
Skřečoňských, a tak zde vznikla
čtyřtřídní česká obecná škola.

Výstava ke 100. výročí skře-
čoňské školy bude slavnostně
otevřena 21. května v 9 hodin
a k vidění bude do 15 hodin. 
V sobotu 22. května bude po-
kračovat od 9 do 12 hodin. Ve
škole bude k prodeji jubilejní
almanach a propagační před-
měty ke 100. výročí. Původně
plánované sobotní zábavné od-
poledne na Gliňoči škola s ohle-
dem na počasí odložila. (red) Foto: Milan Pěgřim

Slavnost města 
Bohumína se odkládá

Letošní slavnosti města
Bohumína, které měly být
pojaty jako středověký jar-
mark na náměstí T. G. Masa-
ryka, se odkládají. V sobotu
22. května měly slavnosti
pobavit návštěvníky .

»Počasí ani nálada obyvatel
nejsou příznivé tomu, abychom
středověké lidové hry uskutečnili
v plánovaném termínu. Účinku-
jící jsme odvolali a akci zrušili.
Kdy se nám podaří znovu zkoor-
dinovat všechny aktéry, v této
chvíli nelze říci. Proto nemůžeme
sdělit ani náhradní termín, ve
kterém se středověký jarmark,
nebo obdobná akce uskuteční,«
sdělil ředitel pořádající agen-
tury K3 Karel Balcar. (red)

k r á t c e
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Náhradní trasy autobusové dopravy

Náhradní trasou je silnice
I/67 směrem na hraniční pře-
chod do Polska. Před hranič-
ním mostem odbočí vpravo na
spojku ke starému hraničnímu
mostu a přijede na náměstí
Svobody. Tady autobus zastaví
na současné zastávce a bude
pokračovat po ulici Slezské 
k zastávce »nemocnice«. Zde
bude linka končit a také začínat.

Z bezpečnostních důvodů
zůstane zastávka »Rybena« na
původním místě. Autobus se

po nástupu cestujících vrátí
zpět na křižovatku a bude po-
kračovat směrem na hraniční
přechod. 

Od 1. července bude pro
dopravu otevřen nový most
nad dálnicí na ulici Slezské 
a spojí Nový a Starý Bohumín.
Od tohoto termínu bude dru-
há větev linky 870 550 jezdit
po původní trase, tj. zastávky

Studentská - Mírová - trans-
formátor - Starý Bohumín, ne-
mocnice - náměstí Svobody.

1. října dojde ke zprovoznění
souběžné komunikace podél
D47 (bude mít označení I/67)
mezi kruhovými objezdy u Sta-
rého Bohumína a u Šunychlu.
Autobus, jezdící na spojích ko-
lem bývalé Rybeny, asi po 100
metrech najede na kruhový ob-
jezd a z něj pojede po souběžné
silnici s dálnicí, najede na nový
most na ulici Slezské a přes něj
do Starého Bohumína na za-
stávky nemocnice a náměstí
Svobody. Cesta zpět bude po
stejné trase. Stanoviště zastáv-
ky »Rybena« pro směr do Sta-
rého Bohumína se nezmění. 

Pavel KLIMOVIČ, 
vedoucí odboru 

životního prostředí a služeb

Od 10. června bude definitivně uzavřena ulice Ostravská 
v úseku od bývalé Rybeny po křižovatku s ulicí Slezskou (na
začátku Starého Bohumína). Změna způsobí, že autobusy na
lince 870 555 z Ostravy, jedoucí v Bohumíně přes zastávky na
třídě Dr. E. Beneše, po ulicích Okružní, Jateční, Rybena, Sta-
rý Bohumín - nemocnice a Starý Bohumín - nám. Svobody,
budou jezdit od zastávky Rybena do Starého Bohumína po
náhradní trase.

Posledním dnem letošního roku skončí
platnost řidičských průkazů vydaných od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Je ještě
mnoho vlastníků, kteří o bezplatnou výmě-
nu ze zákona nepožádali. 

Pokud výměnu necháte na poslední chvíli, ris-
kujete, že vám nebude řidičský průkaz včas vyro-
ben a dodán. A bez platného řidičského průkazu
nesmíte od 1. ledna 2011 řídit motorové vozidlo. 

Již při minulých vlnách výměn si někteří řidiči
posteskli, že jsou v pracovní dny zaneprázdněni

Vyměňte si svůj řidičský průkaz včas!
a nemají čas na úřad zajít. Odbor dopravy Měst-
ského úřadu se tedy rozhodl, že vyjde motoris-
tům vstříc, a ve druhý den voleb, v sobotu 29.
května, v době od 8  do 13 hodin otevře všechny
své přepážky pouze pro podání žádosti o výmě-
nu řidičského průkazu. Výměna je bezplatná,
žádost vypíšete přímo u okénka, pouze je zapo-
třebí s sebou vzít průkazkovou fotografii, doklad
totožnosti a řidičský průkaz podléhající výměně. 

Pavel VAVREČKA, 
vedoucí odboru dopravy

Mladí ochotníci si v předsta-
vení vzali na paškál známé te-
levizní pořady, které si přetvo-
řili k obrazu svému a zakom-
ponovali do něj bohumínské
prvky. »Série skečů byla pro naše
první vystoupení ideální volbou.
Děti nemají rády dlouhé texty,
vnášely do kabaretu své nápady 
a invenci,« uvedla vedoucí Bój-
ky Kristina Zlámalová. 

Bójka je otevřena školou po-
vinným zájemcům o dramati-
zaci a ochotnické divadlo. Krou-
žek se v Salónu Maryška schá-
zí každé úterý od 17 hodin až
do konce června. Pak se znovu
sejde až po prázdninách. (luk)

Děti se mohou přidat k ochotníkům
První veřejné představení má za sebou Bójka, divadelní

kroužek pro ochotníky z řad dětí a mládeže. Působí pod Do-
mem dětí a mládeže Bohumín a občanským sdružením Ma-
ryška. A právě v Salónu Maryška Bójka 1. května uvedla pás-
mo skečů a kabaretních čísel nazvané »ČT Bójka«. 

První premiéra divadelního soubo-
ru Bójka. Foto: archiv souboru

Poděkování 
za podporu

Sebevětší nadšení pro věc
někdy nestačí, když chybí ma-
teriální a finanční zázemí. Pro-
to bychom chtěli touto cestou
poděkovat firmám Vanesta
Reklama s.r.o. a Bekaert s.r.o.
za desetiletou podporu našeho
projektu. Za Centrum mladé
rodiny Bobeš 

Petra KALICHOVÁ

Dny umění a hudby
umělecké školy

Základní umělecká škola Bo-
humín zve všechny 26. května
na prohlídku prostor školy, vý-
stavu prací studentů výtvarné-
ho oboru a ukázky technik 
s možností vyzkoušet si je na
vlastní kůži. Den otevřených
dveří se uskuteční v době od
16 do 18.30 hodin v prosto-
rách výtvarného oboru na Ne-
rudově ulici 1040. Získáte zde
také informace o jednotlivých
studijních oborech umělecké
školy.

V současné době výstava
prací žáků výtvarného oboru
probíhá také v Salónu Maryš-
ka na náměstí T. G. Masaryka,
kde potrvá do 2. června. (red)

Mateřská škola ve Starém
Bohumíně vás zve - přij	te 
s námi oslavit devadesátiny,
zavzpomínat a popovídat si.
Srdečně zveme všechny bývalé
zaměstnance, mámy, táty, ba-
bičky a dědečky, pamětníky 
i absolventy naší školy. Budete
překvapeni, jak mladá je naše
devadesátnice. Všechny rádi
přivítáme v pátek 28. května 
v době od 13 do 16 hodin. Slav-
nostní zahájení proběhne ve
13.30 hodin. (mšsb)

Mateřská škola 
má už devadesát let
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125 let ŽDB GROUP a.s. Bohumín
ZÁVOD DRÁTOVNA INVESTUJE DO ROZVOJE DRÁTOVENSTVÍ V BOHUMÍNĚ

Výherkyní kvízu č. 1 z OKA č. 8 je
Petra Harazimová.

Uveřejňujeme 2. kvízovou otázku
pojící se ke společnosti ŽDB GROUP
a.s. Své odpovědi posílejte elektronic-
ky na adresu personal@zdb.cz (do
předmětu vepište kvíz) nebo poštou
na adresu ŽDB GROUP a.s., odbor
Personální záležitosti, Bezručova 300,
735 93 Bohumín, nejpozději do pátku
28.5.2010. Spolu s odpovědí na sou-
těžní otázku uve	te prosím váš tele-
fonický kontakt. Výherci budou od-
měněni a zveřejněni v OKU č. 12.  

? SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:
Jak velký podíl má závod 
Drátovna na vývozu?

Soutěžní kvíz pro čtenáře Oka

Nynější závod Drátovna je největším
výrobcem nízkouhlíkových a vysokouhlí-
kových tažených drátů v České republice 
a v rámci Evropy se svým významem a veli-
kostí řadí mezi přední výrobce této komo-
dity. Je jednou z hlavních divizí železáren-
ské společnosti ŽDB GROUP a.s. a v sou-
časnosti zaměstnává 500 pracovníků. Or-
ganizačně je rozdělena na dvě výrobní jed-
notky s odlišným výrobním programem.

TND - výroba nízkouhlíkatých šrou-
bových a lesklých drátů. Výrobky jsou
určeny  k dalšímu zpracování zejména pro
výrobu šroubů, vrutů a matic, speciálních
dílů do brzd a čepů osobních aut a ohýba-
ných výrobků, jako jsou nákupní vozíky 
v obchodech, nábytkové kování apod. Dá-
le jsou nízkouhlíkaté dráty využívány v e-
lektroprůmyslu, pro výrobu kancelářské
techniky a pro ostatní průmyslová použití.

TPD - výroba vysokouhlíkatých lano-
vých, pružinových a matracových drá-
tů. Výrobky jsou určeny zejména pro vý-
robu ocelových lan a mechanických pru-
žin. Využití nacházejí v automobilovém,
stavebním, těžebním, strojírenském a ná-
bytkářském průmyslu.

Naši největší zákazníci teritoriálně po-
cházejí především ze střední a západní Evro-
py, nicméně s našimi výrobky se můžete set-
kat prakticky na celém světě. Závod expor-
tuje 80 % své produkce. Lanové dráty z TPD

jsou také použity ve výtahových lanech
mnoha mrakodrapů v USA. Nejvyšší mra-
kodrap v Chicagu Sears Tower má výtaho-
vá lana z drátů vyrobených v Bohumíně. 

Pro zajištění konkurenceschopnosti 
a dodržení přísných legislativních požadav-
ků v oblasti ekologie vynakládáme v po-
sledních letech velké finanční prostředky
v řádech stovek milionů na pořízení no-
vých technologií. Jedná se například o in-
vestice do nových drátotažných linek, po-
řízení patentozinkovací linky nebo právě
probíhající rekonstrukce a modernizace
mořírny. Díky těmto investicím mohou
být z provozu odstaveny morálně i tech-
nicky zastaralá zařízení, která již nesplňují
náročné požadavky na ekologii, pracovní
prostředí a hospodárnost provozu. Nová
mořírna zlepší nejen samotné pracovní

prostředí, ale bude šetrnější k životnímu
prostředí. Současně umožní ekologické
hospodaření s opotřebenými a oplachový-
mi vodami. To ve spojení s nedávno pro-
vedenou rekonstrukcí neutralizační a re-
generační stanice v ŽDB GROUP umožní
regenerovat opotřebené lázně, a tak vracet
do výrobního procesu vodu i kyselinu. 

Rostoucí požadavky zákazníků a nároky
tržního prostředí budeme řešit dalšími in-
vesticemi do technologií zvyšující kvalitu
výroby, produktivitu práce a rozšiřování
sortimentu. Věnujeme nemalou pozor-
nost posouzení vlivu na životní, pracovní
prostředí a ekologii samotnou.

Petr JUROK, ředitel závodu Drátovna

Pokračujeme v seriálu se soutěžním kvízem o závodech ŽDB GROUP a.s. Dnes se
představuje závod Drátovna. Historie tažení a výroby drátu v Bohumíně se datuje
od roku 1896, kdy začaly vznikat první  tažírny drátu v obci Pudlov. Samotná výro-
ba drátů a výrobků z drátu byla zahájena o rok později. 

Den Země a Den zdraví na nejmladší škole
Čtvrtek 29. dubna byl pro větši-

nu školáků dnem zcela obyčej-
ným. Do školy na ulici Čs. armády
však šly děti s dobrou náladou za
účelem udělat něco pro své zdraví.
Bylo zcela na nich, jak den stráví. 

Čekala na ně spousta pohybu, be-
sed, tvoření, zábavy i zdravé stravy.
Mohly si vyzkoušet břišní tance,
cvičení na velkých gymnastických
míčích a další netradiční sporty. Za-
jímavé byly i besedy s hasiči, policií,
onkologem, gynekologem či před-
náška o bylinkách a anorexii a buli-
mii. Zručné děti se přihlásily do ke-
ramiky, výtvarné tvorby, zpracování
informací na počítači a v neposlední
řadě do dílničky zaměřené na zdra-
vé vaření a vykrajování ovoce. Pro

dívky nechyběla ani kosmetická 
a vlasová poradna. Bylo zde vše, co
se týkalo zdraví a krásy. Stejnou mož-
nost využití času měli i všichni o-
statní - akce pokračovala v odpoled-
ních hodinách pro veřejnost. 

V pátek si školáci připomněli Den
Země. První stupeň strávil den čin-
nostmi zahrnutými pod ochranu
přírody, druhý stupeň sbíral infor-
mace o ekosystémech. Získané po-
znatky pak musely jednotlivé třídy
ztvárnit do podoby koláže, které
te	 zdobí spojovací chodbu školy. 

Všichni jsme se za pouhé dva dny
zábavnou formou dozvěděli i nauči-
li mnoho věcí, proto doufám, že se
tyto akce budou konat i příští rok. 

Klára ČERMÁKOVÁ, žákyně školy

Návštěvníci odpoledního programu Dne zdraví mohli na dvoře
školy na ulici Čs. armády ochutnat zdravé vaření.

Foto: František Krejzek
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o k é n k o  l é k a ř eNa lůžkovém od-
dělení jsou ošetřová-
ni pacienti v rámci

předoperační a pooperační péče a dále pa-
cienti podstupující vyšetření trávicího
traktu. Pro zvýšení komfortu pacientů jsou
k dispozici čtyři nově vybavené nadstan-
dardní pokoje se samostatným sociálním
zařízením, nyní s digitálním příjmem TV, 
plánováno je bezdrátové připojení k inter-
netu. Spektrum našich výkonů představují
operace tlustého střeva, žlučníku, žaludku,
konečníku, dále operace hemeroidů (vč.
Longovy metody), operace varixů dolních
končetin, operace velkých břišních kýl. Při
operacích v dutině břišní preferujeme mi-
niinvazivní laparoskopický přístup. Kon-
zervativní i operační léčba úrazů je řešena
prostřednictvím moderních léčebných
prostředků a operačních postupů. Výsled-
kem spolupráce s odbornými endokrinolo-
gickými ambulancemi z rozlehlého okolí je
vysoké množství a kvalita ošetřených paci-
entů s onemocněním štítné žlázy. V péči 
o urologické pacienty spolupracujeme s dok-
torem Frkalem, který vykonává na našem
oddělení konziliární službu a jednou týdně
provádí menší urologické operace.

Pacientům je zajištěna také specializova-
ná ošetřovatelská péče prostřednictvím

stomické sestry a konzultantky pro chro-
nické hojení ran, která posléze navazuje na
dispenzární (soustavnou) péči v chirurgic-
kých ambulancích.

Chirurgická ambulance I. v pavilonu
D poskytuje nepřetržitou dvacetičtyřhodi-
novou péči o pacienty s úrazy, náhlými pří-
hodami břišními, chronickými ranami 
a zároveň se zde provádějí menší plánova-
né chirurgické výkony. V prostorách této
ambulance jsou provozovány kýlní, trau-
matologická a dispenzární poradna pro on-
kologické pacienty. Nově je zde provozová-
na dvakrát týdně ortopedická ambulance
ve spolupráci s Karvinskou hornickou ne-
mocnicí, a to včetně ultrazvukového vyšet-
ření dětských kyčlí. V letošním roce zaha-
jujeme provoz poradny pro onemocnění
diabetické nohy, což zahrnuje léčbu a sle-
dování pacientů s   chirurgickými kompli-
kacemi cukrovky.

Chirurgická ambulance II. na ulici Čá-
slavské, ve Středisku zdravotnických slu-
žeb, se zaměřuje kromě základní péče pře-
devším na problematiku hemeroidů, ma-
mologickou a onkologickou poradnu a také
zde jsou prováděny plánované chirurgické

výkony. Součástí péče o pacienty je i ná-
vštěvní lékařská a sesterská služba do soci-
álních zařízení na území města Bohumína.

V infúzním stacionáři poskytujeme in-
fúzní léčbu pacientům s dlouhodobými,
chronickými bolestivými stavy nebo s is-
chemickou chorobou dolních končetin.
Záměrem je udržení a navrácení zdraví pa-
cientům, s možností co nejdéle setrvat
v domácím prostředí.

Věříme, že naší pacienti budou s péčí 
a týmem lékařů, zdravotních sester a další-
ho personálu spokojeni.

Tomáš SOBALÍK, primář

Představujeme chirurgické oddělení nemocnice
Cílem lékařské a ošetřovatelské péče na chirurgickém praco-

višti je zajistit kvalitní péči na profesionální úrovni. Chirurgické
pracoviště disponuje čtyřmi špičkově vybavenými lůžky typu
JIP a dvěma lůžky intermediární péče na moderně vybavené jed-
notce intenzivní péče.

Jednotka intenzivní péče má čtyři špičkově 
vybavená lůžka. Foto: Simona Szeligová 

Puštík obecný (Strix aluco)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (59)

Je odvážným nočním lovcem,
který svými dlouhými drápy
přemůže kořist do velikosti
krysy a holuba. V Bohumíně
jsme zaznamenali i jeho útok
na klec s papoušky, umístěnou
na balkoně.

Puštíci obecní žijí jak v le-
sích, tak i ve městech. Hnízdí 
v dutinách stromů, v senících
a na kostelních věžích. Samice
klade vždy po dvou dnech jed-
no vejce - celá snůška čítá 3-5
vajec a mlá	ata se klubou po
28 až 30 dnech. Dne 16. 3.
1993 jsem nalezl v městském

parku v dutině dubu čerstvě u-
hynulého malého puštíka ve
stáří okolo tří týdnů, takže sa-
mice musela tehdy začít snášet
už v lednu. U Heřmanického
rybníka jsem nalezl dva mladé
puštíky obecné sedící na keři
na dosah ruky a jednoho se
nám podařilo okroužkovat. Sa-
mice hlídkovala opodál. V do-
bě vyvádění mlá	at jsou staří
ptáci zvláš� útoční a někdy mo-
hou napadnout i člověka. 

V zimě posedávají puštíci za
slunných dnů u vchodu do
hnízdní dutiny, na jaře přes

den obvykle poblíž hnízda či
vyvedených mlá	at ukrytých
v lesním porostu. Před několi-
ka dny jsem takového dospělé-
ho ptáka pozoroval Na Baště 
v Kopytově. V těchto dnech je
přes den k vidění puštík na
stromech u hlavní cesty v Za-
bełkowě a procházející lidé
mu nevadí. V Bochemii kdysi

seděl puštík dopoledne na bříz-
ce dokonce nedaleko rušné
vrátnice. Často tuto sovu po-
zoruji také v samém centru
Nového Bohumína. Mladé
puštíky na snímku jsme krouž-
kovali u Odry Na Sikorovci 
v Kopytově, kde vyhnízdili 
v námi vyvěšené budce.

Text a foto Jiří ŠUHAJ

Puštík obecný je naší nejběžnější sovou. Je nápadný svou
mohutnou hlavou a velkýma, téměř černýma očima. Větší
samice má v rozpětí křídel asi jeden metr. Ozývá se hlasitě po
celý rok, zvláště na podzim a konci zimy. Jeho hlas je za mě-
síčných nocí slyšet na kilometr daleko. 
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Ve Skřečoni bylo už před válkou živo
U3V přijímá nové
studenty - seniory

Univerzita třetího věku při-
jímá nové studenty na akade-
mický rok 2010/2011. Zájemci
se mohou přihlásit v oddělení
pro dospělé knihovny K3 Bo-
humín ve Vrchlického ulici 
v Novém Bohumíně. 

Knihovnice s nimi sepíší
přihlášku a vyberou od budou-
cího studenta školné na první
semestr ve výši 600 korun.
Náklady na semestr za jedno-
ho studenta jsou celkem 1800
korun, částkou 1200 korun
přispívá ze svého rozpočtu
město Bohumín. Student si
platí jen třetinu skutečných
nákladů.

Studium je čtyřsemestrální,
tedy na dva roky. První semestr
je tematicky nazván »Počítač 
a já«, druhý je věnován cizímu
jazyku, třetí nese název »Prá-
vo a já« a čtvrtý pak »Umění
kolem nás«.

Přihlásit se může každý, kdo
dosáhl 55 let, výhodou je stře-
doškolské vzdělání, ale není
podmínkou. Přednost mají o-
byvatelé Bohumína. Přihlášky
je možné podávat v knihovně
do pátku 16. července.

Karel BALCAR

k r á t c e

Skřečoňský rodák Eduard Solich navštívil
redakci Oka, aby předal své vzpomínky na ži-
vot ve Skřečoni před válkou. Tato městská
část právě slaví stoleté výročí základní školy.
Dobové historky mohou pamětníkům leccos
připomenout.

Ve Skřečoni před druhou světovou válkou ne-
chyběli řemeslníci, živnostníci, obchody, hos-
půdky ani lehký průmysl. Podle vyprávění Edu-
arda Solicha, který se zde narodil v roce 1921,
byla hospůdka na každém rohu, pekaři se před-
háněli s čerstvým pečivem a pro potraviny jste
mohli zajít do jednoho z deseti obchůdků. Na
počátku století zde žilo přes tři tisíce obyvatel.
Otiskujeme to nejzajímavější, co jsme se od
Eduarda Solicha dozvěděli.

»V každém druhém domě byla nějaká služba, byli
tady tři pekaři, šest řezníků, pět krejčích a tři holiči.
Táta měl taky holičství a já jsem u něj začínal jako ho-
lič. Cigarety a noviny se prodávaly ve čtyřech trafi-
kách, na pivo jste si mohli zajít do devíti hospod. Všech-
na jména si dodnes pamatuji - Hochfelder a syn tady
měli sklad dřeva, cihelna patřila Qwasnitzovi, beton
vyráběl Rüger a spol., mandlování prádla (pozn. red. -
strojní žehlení) nabízela Popková nebo Ivaniuk a taky
Dobřanská. Na větších hospodářstvích a v povoznic-
tví tady působili Vinárek, Szewczyk, Wolf a další.

Už tenkrát Gebauer provozoval opravnu a půjčo-
vnu kol a Rajnoch měl sodovkárnu. Starého pana
Rajnocha zabil výbuch bomby se stlačeným plynem 
a jeho syn plnírnu převzal. Řezník Retek měl syna,
který vystudoval v Praze a jeden z jeho synů si vzal
hlasatelku a moderátorku Marii Retkovou. Vedle
dnešní pošty byla četnická stanice, dnes je to PZKO.

Z Bohumína jezdila kolem kostela tramvaj do Orlo-
vé. U kostela se tra	 křížila s kolejemi, po kterých jezdi-
ly vozíky z cihelny. Zpočátku je nahoru tahali koně 
a z kopce jezdili chlapi, kteří sochory vozíky brzdili. Jed-
nou se stalo, že tramvaj zastavila na té křižovatce. Shora
přijížděl vozík s hlínou a chlap to neubrzdil a vrazil do
tramvaje. Převrhla se, ale nikomu se nic nestalo.

Já jsem nastoupil k tramvajím ve čtyřicátém sed-
mém. Během několika měsíců jsem se z průvodčího
stal řidičem a nakonec jsem dělal dispečera.

V Gliňoči bývalo velké přírodní koupaliště, kde se 
o nedělích koupalo až osm set lidí. Byla tam čistá vo-
da, protože to byla  původně štěrkovna. Krásné fotba-
lové hřiště bylo v místech, kde dneska stojí Rockwool.
Hrály se tady zápasy i za umělého osvětlení. Na fot-
bal chodilo sedm set lidí. Rapid Skřečoň měl dobrý
manšaft. Byla tady Dělnická tělocvičná jednota, So-
kol Skřečoň, Orel nebo Polský tělocvičný spolek Siła.

Poláci měli ve Skřečoni divadelní spolek, soubor
Hasło. Působily tady dva hasičské spolky, jeden ně-
mecký a druhý český, později Straż pożarna.

Původní most přes tra	, který si pamatuji od dět-
ství, v třicátém devátém Poláci při útěku před Němci
vyhodili do vzduchu. Z tramvajky se pak muselo na
jedné straně vystoupit, přejít po pěší lávce na druhou
stranu a tam čekala další tramvaj, která pokračovala
dále do Karviné.

Zajímavé bylo zvonění na zvony, když někdo zem-
řel. První třída, když si to pozůstalí zaplatili, to se
zvonilo třikrát každý den až do pohřbu, v kostele sví-
tila všechna světla. U druhé třídy zazvonili zemřelé-
mu jenom jednou a světel bylo méně. Zvonila se také
třetí třída.

Ve Skřečoni se před válkou žilo dobře, všechno ta-
dy bylo. Poláci, Židé, Němci i Češi se velmi dobře
snášeli. Až přišel třicátý osmý rok a sousedé různých
národností se začali proti sobě štvát.«

Vzpomínání na historii školy a na dobu, ve
které vyrůstaly dnešní babičky a dědečkové, při-
pravila ke svému stoletému výročí také Základní
škola Skřečoň ve dvoudenním programu 21. 
a 22. května. František KREJZEK

Použity fotografie z archivu skřečoňské školy.

Na předválečná léta vzpomíná skřečoňský rodák Eduard Solich

Zwingerova parní pekárna byla na ulici 1. máje 
v místech dnešního sklenářství - foto z roku 1932.

Pohled na skřečoňský most z roku 1939.

Archivní snímek z roku 1959 ukazuje ještě spojené
rybníky v Gliňoči, kam se chodily koupat davy lidí.
Při budování střelnice byla část rybníka zasypána.

Poděkování 
zdravotníkům

Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem zaměstnan-
cům chirurgického oddělení,
včetně operačního oddělení 
a jednotky intenzivní péče, za
příkladnou a vzornou péči při
mém pobytu na tomto odděle-
ní, kde jsem absolvovala ope-
raci štítné žlázy ve dnech od
19. do 23. dubna 2010. Ještě
jednou vřelý díky.

Ludmila ZÁDRAPOVÁ,
Ostrava

Naše básnířka 
je pozvána do Prahy

Pozvánku na klubový večer,
který pravidelně v Praze pořá-
dá nakladatel a knihkupec Vra-
tislav Ebr, obdržela básnířka
Dagmar Čížová. 1. června od
19 hodin bude v Salmovské li-
terární kavárně u Karlova ná-
městí číst své verše a podepi-
sovat své knihy. (red)
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Příroda opět demonstruje svoji sílu

1) Pudlov: Polní ulice 17. května - záchranář reaguje na volání o pomoc. Foto Jan Šablatura. 2) Novou Ves zatopila rozvodněná Lutyňka 17. května. 3) 

Hasiči a pracovníci ČEZu se snaží udržet v provozu rozvodnu v Pudlově.

Starý hraniční most do Polska. Fota na dvoustraně: František Krejzek

(Dokončení ze str. 1)
Důvodem k evakuaci pacientů
je možné zatopení elektrické
rozvodny,  do sklepů nemocni-
ce se i přes usilovné odčerpává-
ní hasičů tlačí voda. Pacienti
jsou převáženi do Karviné 
a Orlové, kvůli dopravním uzá-
věrám na Karvinou jsou poté
převáženi  do nemocnic v Haví-
řově a fakultní nemocnice v Os-
travě-Porubě. V nemocnici na-
dále funguje nepřetržitá chirur-
gická a interní ambulance pro
nenadálé zdravotní příhody.
Evakuace probíhá bez problé-
mů. Některé pacienty si odvezli
rodinní příslušníci domů. 

Krátce po třinácté hodině se
do okolí rozlévá Odra i Olše 
a hasiči evakuují první tři 
obyvatele Šunychlu.  Průběžně
se na krizový štáb obracejí s žá-
dostí o dočasné ubytování lidé
zasažení vodou. Rodina s dvě-
ma dětmi je ubytována v hotelu
Karabas, Penzion ve věži posky-
tl azyl čtyřem seniorkám 
z Charitního domu svatého
Františka ve Starém Bohumíně.

Jednoho imobilního občana,
Josefa Cedryka, převzal Domov
Jistoty ve Starém Bohumíně.

»Voda začala stoupat v pondělí 
v poledne. Pořád myslím na situaci
v devadesátém sedmém. Ale to
jsem měl ještě obě nohy a zůstal
jsem doma. Te� už by to nešlo 
a pečovatelská služba, která se 
o mne stará, by se přes velkou vo-
du nedostala. Kdy se dostanu do-
mů, zatím nevím« říká smutně.

Přes 34 ubytovacích míst by-
lo zřízeno v přístavbě zimního
stadionu, jsou zde zejména oby-
vatelé z lokality Louky v Pud-
lově. Polovina z nich jsou děti.
Na místě se jim věnují dobro-
volníci. Deky zapůjčil Domov
důchodců a agentura K3, lehátka
zase městská společnost Bospor. 

Matka příroda nám opět uka-
zuje svoji přívětivější tvář. Za-
tímco většina obyvatel města
vzpomíná na události v roce
1997 a obává se o svůj život 
a majetky, novému človíčkovi
se zachtělo na svět. Začíná ro-
dit maminka, která je nouzově
ubytovaná na zimním stadio-
nu. Žena je převážena do Os-
travy, kde v úterý přichází na
svět zdravý chlapeček.

Voda ohrožuje areály podni-
ků, které přijímají preventivní
opatření. ŽDB GROUP zasta-
vila provoz na většině závodů,
provoz omezil také Bonatrans 
i Bochemie. Je-li to možné, stě-
hují suroviny, výrobky a strojní
vybavení do vyšších pater. 

Povodňová komise vyzývá
občany, aby se v zájmu svého
bezpečí a zdraví nepřibližovali
k vodním tokům a nepodnikali
povodňovou »turistiku«. Kom-
plikují tím práci záchranářům.

Na trafostanici v Pudlově je
během pondělka situace rela-

tivně stabilní, voda zatím ne-
stoupá. Zhoršení nastává bě-
hem úterka, do poslední chvíle
se společnými silami pracovníci
ČEZu a hasiči  snaží udržet roz-
vodnu v provozu v Pudlově tak,
aby nedošlo k výpadku elektři-
ny. Dokud to bude pro ně bez-
pečné, budou ji držet co nejdéle
v provozu. V úterý během do-
poledne  začíná být vážná situa-
ce také u trafostanice na Jateč-
ní ulici. Začíná »boj« o druhou
stanici, kam se už také pomalu,
ale jistě tlačí voda. Pracovníci

ČEZu odčerpávají vodu a hasiči
ji ve spolupráci se strážníky
městské policie ohrazují pytli 
s pískem. Pro zajištění dodávky
elektřiny je nutné fungování o-
bou rozvoden - jak v Pudlově
na Drátovenské ulici, tak té na
Jateční ulici. A dobrá zpráva
těsně před odesláním čísla do
tisku v úterý ve 14 hodin: Situa-
ce v rozvodně elektrické energie 
v Pudlově je stabilizovaná. Kolem
areálu byla vytvořena hráz. Vodu,
která se tlačí, se daří odčerpávat...

Dagmar FIALOVÁ, tajemnice
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Starý Bohumín: (1) Zatopená kulturní památka vojenské opevnění »Na Trati«. (2) V Tiché ulici jsou pod vodou všechny zahrady. Foto: Jiří Šuhaj

 Pudlov: »Myší díra« s plujícím autem 17. května odpoledne. 4) Nové protipovodňové hráze ve Starém Bohumíně fungují - zabránily rozlití Odry do města.

Pudlov: Ostravská ulice 18. května dopoledne.

Starý Bohumín: Ovocná ulice 17. května odpoledne.

Hlavní práce nastane,
až opadne voda...

Situaci v úterý, 18. května v poledne, kdy uzavíráme toto
číslo Oka, hodnotí starosta Petr Vícha:

Prvotní informace o situaci, která se očekávala, jsme dostávali od Po-
vodí Odry a zúčastnili jsme se také krajského krizového štábu. Předpo-
klady kulminace Odry na druhém stupni se již v pondělí ukázaly jako
podhodnocené. Vydatnost srážek, zejména v Beskydech, je hlavním dů-
vodem podstatně vyššího stavu hladiny řek. Neočekávali jsme, že bude-
me muset evakuovat občany. V současnosti je hladina Odry tak vysoko,
že Vrbické stružce, Bajcůvce a Bohumínské stružce nedovolí odtékat.
Další přitékající voda v těchto městských tocích se proto začíná rozlévat 
i do míst, kam by Odra přes ochranné protipovodňové valy nedosáhla. 

Druhým problémem je zachování dodávky elektrické energie z rozvodny
v Pudlově, kterou začíná ohrožovat právě rozlévající se Bajcůvka. Bez 
elektřiny by hrozilo další zvyšování hladiny spodní vody i tam, kde se ji za-
tím daří odčerpávat. A to nehovořím o všem dalším, co s elektřinou souvisí.

Zástupci podniků se zúčastňují pravidelně schůzek krizového štábu.
Většina firem omezila výrobu a umožnila zaměstnancům, aby zůstali ve
svých ohrožených domovech. Zabezpečila své závody tak, aby došlo k co
nejmenším škodám na materiálech, zařízení a výrobcích. Nejsou v tuto
chvíli ohroženy záplavou, ale čerpají spodní vodu, která se tlačí vzhůru.

Podle zkušeností z roku 1997 víme, že hlavní práce nastane, až opadne
voda. Bude se muset vyklízet bahno, likvidovat uhynulý dobytek, odvážet
zničený nábytek. Již v tuto chvíli máme příslib pomoci vojáků. Sociální pra-
covníci budou navštěvovat postižené rodiny s nabídkami sociálních dávek
na nákup nejnutnějších potřeb. Celá republika nám již nabídla pomoc 
materiální i finanční. Všechno půjde ve prospěch poškozených občanů.«
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Sedm zlatých a třináct medailí celkem

Mladí bohumínští čtyřbojaři o sobě dali opět vědět

Třináct vzpěračů z oddílu vzpírání
Bonatrans Bohumín se ve dnech 8. a 9.
května zúčastnilo Mezinárodního mist-
rovství republiky ve vzpírání v Praze.
Byli vybráni Českým svazem vzpírání
na základě dosažených výkonů.

Soutěže mužů proběhly 8. května. Bo-
humín reprezentovalo deset sportovců.
Nejlepšího výkonu dosáhl Petr Petrov ve
váhové kategorii do 62 kg, který se stal
mistrem České republiky v mužích i v ju-
niorech do 23 let výkonem 108 kg v trhu 
a 128 kg v nadhozu. Druhý titul v obou ka-
tegoriích získal Jiří Gasior ve váze do 85 kg

za výkony 128 kg v trhu a 162 kg v nadhozu.
Tímto výkonem se Jiří Gasior nominoval
na mistrovství světa juniorů do 20 let, kte-
ré se koná v polovině června v Bulharsku.

Stříbrné medaile v kategorií mužů získali
Jiří Mandát a Jan Gasior, který se stal zároveň
mistrem ČR v kategorii do 23 let za výkony
107 kg v trhu (nový český rekord) a 128 kg 
v nadhozu. Bronzové medaile v mužích si
do Bohumína přivezl Josef Gasior a v junio-
rech Jakub Jureček v kategorii do 94 kg.

Neděle patřila ženám. I tady jsme získali
zásluhou Hany Gasiorové bronzovou me-
daili ve váhové kategorii do 58 kg mezi že-
nami a zároveň Hana Gasiorová vyhrála

titul ve věkové kategorii do 23 let za výko-
ny 50 kg v trhu a 60 kg v nadhozu. Ve váze
do 53 kg nás reprezentovala Kateřina
Thérová, která získala stříbro mezi ženami
a zlato mezi juniorkami za výkony 50 kg 
v trhu a 61 kg v nadhozu. Jan Gasior a Ha-
na Gasiorová byli nominováni na mistrov-
ství Evropy juniorů do 17 let, které se ko-
ná 17. až 23. května ve Španělsku.

Výbor vzpěračského oddílu Bonatrans Bo-
humín děkuje všem medailistům za vzornou
reprezentaci a nominovaným účastníkům
mistrovství Evropy a světa přeje co nejlepší
výkony na těchto vrcholných závodech.

Petr TEPLIČEK, předseda oddílu

Velkým úspěchem zakončili
své vystoupení dorostenci SŠ
Bohumín ve složení Jiří Gasior,
Jan Gasior, Jan Mirga a Jakub
Jureček. Poprvé na tak význam-
né soutěži obsadili druhé místo

o pouhých deset bodů za vítězi.
V jednotlivcích zvítězil Jiří Ga-
sior. Dorostenci gymnázia ve
složení Adam Bártů, Marek
Zálešák, Dalibor Staš a Michal
Stuchlík skončili na čtvrtém

místě. Ti byli nejmladšími ú-
častníky v soutěži a jejich per-
spektiva a výkonnostní růst je
příslibem pro rok příští. Žáci
gymnázia ve složení Jan Karva-
la, Filip Ďurkač, Vojtěch Skála
a Ondřej Plhoň skončili na dru-
hém místě v družstvech a Kar-
vala v jednotlivcích suverénně
zvítězil. Družstvo žáků Základ-

ní školy ČSA ve složení Roman
Menšík, Jan Vozdecký, Patrik
Moravec, a Martin Sivák skon-
čilo na čtvrtém místě, Menšík
vybojoval místo druhé. 

Studenti a žáci bohumínských
škol se stávají pravidelnými ú-
častníky regionálního kola a svý-
mi výkony i ozdobou soutěže.

Kazimír PALKA

Začátkem dubna se uskutečnilo ve Frýdku-Místku regionál-
ní kolo v silovém čtyřboji dorostenců, dorostenek a žáků. Bo-
humín měl tentokrát velké zastoupení dvou středních a dvou
základních škol.
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Jedinou skutečnou levicí je KSČM
Prakticky celý loňský rok, kdy jsme si připomněli kulaté vý-

ročí listopadového převratu, probíhá v antikomunistické hys-
terii. Byl vlastně součástí dlouhé předvolební kampaně. Lidé
šli před dvaceti lety do ulic, protože chtěli změnu. Nechtěli
přijít o právo na práci, o sociální vymoženosti, které jim socia-
lismus i se svými chybami zaručoval. Bohužel, jejich sny se ne-
naplnily a dnes ví, že byli podvedeni. Desatero zločinů poli-
stopadových vlád je možné shrnout takto:

1. Rozbití Československé republiky 
2. Rozkradení národního majetku v řádu stovek miliard
3. Zadlužení České republiky částkou 1,2 bilionu korun
4. Zadlužení každého obyvatele ČR částkou 116 tisíc korun
5. Vytvoření více než 700 tisícové armády nezaměstnaných
6. Zatažení české republiky do válečných dobrodružství 

NATO a USA
7. Nastolení atmosféry nesnášenlivosti a všudypřítomné 

korupce
8. Děsivý nárůst kriminality, vražd a sociálních sebevražd
9. Rozbití právního systému a zákonů, které napomohly 

k rozkradení státního majetku a ožebračení lidí
10. Zlikvidování zemědělství a potravinové soběstačnosti; 

umožnění, aby se naše země stala smetištěm »rozvinutých
zemí« dovozem odpadů, podřadných a znehodnocených
potravin.

Žijeme v Bohumíně, proto si připomeňme, že oblíbeným klišé
veřejných sdělovacích prostředků a politiků různého ražení a ba-
rev je modlitba k »bohumínskému usnesení ČSSD«. Slovní hrát-
ky a politické tance kolem tohoto dokumentu se už dávno staly 
rituálem nad »všeobecně známým textem«, který vlastně nikdo
nečetl. Je to pro tuto zemi velká škoda, vždy� pro-
gramy KSČM a ČSSD se v mnoha bodech prolí-
nají. Kdy zvítězí zdravý rozum, když ČSSD na 
»levici« jiného partnera než KSČM nemá?

Jedině v den voleb, jedenkrát za 4 roky, máme možnost změny.
Pozor však, v předvolebním boji jsme se leccos dozvěděli. Slibova-
li a prosili o váš hlas, aby již druhý den po volbách po vás ani pes
neštěkl, tak jak tomu bylo u voleb minulých, předminulých…

Moc a moc přemýšlejte, až půjdete k volebním urnám. Nevolte
pravici, je to neštěstí pro tuto zemi. Nadšení pro kapitalismus už
začalo vadnout. Spousta lidí již pochopila a bude volit levici, hod-
ně levou levici. 

Komunisté jdou do voleb s heslem »Práce a sociální jistoty«. To
znamená mimo jiné opět právo na práci, žádné poplatky ve zdra-
votnictví a školství, zabavení nakradeného majetku.

Pravice už na tom musí být hodně špatně a v křeči, když se 
uchyluje k takovým ubohým a stupidním vulgaritám jako je klip
»Přemluv bábu«. Neváhá používat ani mezigenerační a sociální
nenávist v duchu »my mladí a bohatí si můžeme dovolit všech-
no«. Jenom hlupák může říct, že dříve bylo všechno zlé a te	 je
všechno dobré. Tento klip může mít zcela opačný účinek, a sice -
nejen bábo, dědo volte komunisty.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM

Budoucnost s námi
- nájemné v přijatelné výši, aby mohly slušně bydlet i rodiny 

s nízkými a průměrnými příjmy

- zvýšení příspěvků na nákup sociálních služeb, aby starší 
a nemocní lidé nestrádali

- zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví, aby místo
hádek o jejich vybírání zase převládl zájem o pacienty

- bezplatné vzdělávání, aby se děti nedělily podle výše konta
rodičů

- využití areálů po bývalých závodech, aby zde lidé našli no-
vou práci či sem mohli zajít za zábavou

- omezení skládek, aby nehyzdily krajinu a tříděný odpad našel
i energetické využití

- vyšší příjmy městům a obcím, aby měly prostředky na nutné
investice

- spravedlivé daně a jejich důsledný výběr, aby je platili nejen
zaměstnanci, ale i podniky a podnikatelé

p o l i t i k a

Paedr. 
Milada 

Halíková
kandidátka do 

Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 

za Moravskoslezský kraj

Práce a sociální jistoty - požadavky, které splníme

P O Z VÁ N K A
Zveme Vás na předvolební mítink 25. května od 14 

hodin na pěší zóně, třída Dr. E. Beneše.
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Nemáte obavu, že lidé bu-
dou z toho všeho, co na ně po-
litici pálí od boku, tak otrávení,
že nakonec k volbám vůbec
nepůjdou? - Ptám se Alfréda
Michalíka, poslance Parlamen-
tu České republiky, který zno-
vu kandiduje na druhém místě
krajské kandidátky ČSSD:

S touto otázkou se v diskusi s občany setkávám
často. Mnozí pochybují, zda vůbec má smysl jít 
volit. Určitě to smysl má. Kdo nejde volit, sám se
zříká možnosti vyjádřit svůj názor a ovlivnit běh vě-
cí ve státě. Základním principem v parlamentní de-
mokracii je a bude: jít k volbám a dát hlas té stra-
ně, která nám je sympatická. Anebo té, která nás
nejméně zklamala. Vysokou účastí ve volbách zvý-
šíme legitimnost jejich výsledků.

Dobře, takže budeme volit. Ale koho?
Na to je jednoduchá odpově�: reálnou šanci zís-

kat dostatečný počet hlasů pro působení ve sně-
movně má prakticky jen pět stran: ODS, ČSSD,
TOP´09, KSČM a snad i KDU-ČSL. Pokud nechce-
me, aby náš hlas propadl tím, že ho dáme nějaké

»ministraně«, je vhodné vybírat mezi těmito pěti
stranami. Dlouhodobě nejsilnější volební pozice
měly a mají jen dvě - ČSSD a ODS.
Říkáte »Poj�te k volbám!«. To vyzýváte voliče
ČSSD? Nebo i ty, kteří kopou za jiné týmy?

Důležité je, aby lidé k volbám přišli. Někteří jsou
už dávno rozhodnuti, koho budou volit, ty není tře-
ba pobízet. Těm fandím, už jen proto, že jdou volit,
že mají své důvody, aby dali hlas konkrétní straně.
Ale polovina voličů je nerozhodnutých. Ty bych rád
požádal, aby posoudili, co která strana slibovala 
a kolik ze svých slibů pak splnila. Vzpomeňte třeba
na rok 2006, kdy ODS ve Smlouvě s občany slibo-
vala zachovat bezplatné zdravotnictví a nezvýšit
spoluúčast pacientů, snížit nezaměstnanost na po-
lovinu, důchodcům vyplatit 1000 Kč měsíčně... Je
jen na vás, voličích, jakou budeme mít vládu, jaké
budou její priority. Možná chcete privatizaci fakult-
ních nemocnic a zdravotních pojiš	oven; zavedení
školného; omezení práv zaměstnanců; skokové
zrušení regulace nájemného; ponechání nesmysl-
ných poplatků ve zdravotnictví... To je krátký pře-

hled plánů a cílů ODS, servírovaných voličům
mnohdy s líbivými nálepkami: ŘEŠENÍ. Te� je jed-
ním z bodů jejich programu dokonce zvýšená ma-
teřská. A to považuji za vrchol pokrytectví, protože
poslanci a senátoři ODS pětkrát hlasovali v obou
komorách parlamentu proti zvýšení mateřské.
A už je to tady - negativní kampaň, očernit soupeře?

Ale vůbec ne, já pouze cituji z programu. Lidé si
z vlastní zkušenosti už sami udělali názor na plat-
nost takových slibů. Program ČSSD je naopak mo-
tivován zajištěním lepšího života pro obyčejné lidi.
Nabízí účinný boj proti krizi - veřejné zakázky a no-
vá pracovní místa; ochranu práv zaměstnanců; do-
stupné a kvalitní zdravotnictví bez poplatků; obno-
vení placené nemocenské v prvních třech dnech;
využití zisků ČEZ na podporu důchodců a rodin 
s dětmi; spravedlivé daně a zavedení společného
zdanění manželů; vzdělání bez školného; státem
garantované důchody; spravedlivou a nezávislou
justici, účinné zákony proti lobbingu a korupci; stá-
tem garantované hypoteční úvěry a novomanžel-
ské půjčky. Pokud lidé chtějí žít ve společnosti se
sociálním cítěním a sociální solidaritou, volí ČSSD.
Co ještě považujete za nutné sdělit voličům ?

Nechci vás přesvědčovat, jen vyzvat k zamyšle-
ní: Co vám a vašim blízkým brání žít spokojeně bez
obav z různých sociálních změn a otřesů? Proto
svůj hlas dejte straně, která je podle vás připrave-
na nastolit v této zemi takový systém, abyste ne-
museli řešit existenční problémy. Přij�te 28. a 29.
května k volebním urnám a rozhodněte! (mifa)

O platnosti slibů, voličích a volbách
Letos to my, voliči, vůbec nemáme jednoduché. Termín voleb do Poslanecké sněmovny se blíží a tlak

na nás stoupá: běžte k volbám - necho�te volit - běžte, ale odevzdejte neplatný hlas - volte malé stra-
ny... Odevšad na nás zhlížejí více či méně sympatické tváře a sdělují, že jsou pro - proti, že vědí, jak na
to, že není čas - že nastal čas... A vrcholí nechutná negativní kampaň. Ve stranických aparátech to vře,
pečlivě shromaž�ované slabiny protivníků a pikantní podrobnosti ze života jejich lídrů je třeba rychle
prásknout voličům. Aby, nedejbože, nebyl protivník rychlejší a nelanařil je na svou stranu...

p o l i t i k a

v í t e ,  ž e

Modlitba křesťanů 
k letošním volbám

Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava, 

dědice české země, 
přijmi naše prosby za ty,

kteří nám vládnou: dej jim
ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka

od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním

věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek

a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším 

generacím,
probouzejí touhu po dětech

a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem

a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali

ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,

našeho Pána.
Amen.
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Své ANO si řekli
Dalibor Rybár, Slovensko 
a Nikola Gáborová z Bohumína
Ján Solanič a Alena Lázňovská, oba z Prahy
Karel Korbiel a Jana Masaříková, 
oba z Bohumína
Anton Kap�avka a Milena Ederová, 
oba z Bohumína
Petr Jadrníček a Jarmila Škutová, 
oba z Bohumína
Emil Baňár a Naděžda Littnerová, 
oba z Bohumína
Martin Bortlik z Bohumína 
a Radka Pauková z Ostravy
Viktor Fonti a Milada Hagarová, 
oba z Bohumína
Kajetán Zmija a Marta Boháčová, 
oba z Bohumína
Ondřej Anastazovský a Barbora Holá, 
oba z Bohumína
Marek Světlík a Lenka Macurová, 
oba z Bohumína Matrikářky

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Barbora Andlová ● Natálie Blažková ●

Ondřej Bujnošek ● Kristýna Ferstelová ● Te-
reza Gáborová ● Michal Hanusek ● Lukáš
Hertvík ● Růžena Horváthová ● Noel Kroš-
čen ● Richard Maděřič ● Viktorie Majetná ●

Jana Melišová ● David Pitař ● Klára Ptáčko-
vá ● Viktorie Sollichová ● Michael Stareček
● Zuzana Šimková ● Daniel Tichý ● Přemysl
Zdařil ● Ondřej Žák. (mat)

Aerobic show 
s Olgou Šípkovou

Za účasti Olgy Šípkové, Romana On-
dráška, Yemiho, Gabky Jelínkové a Petra
Berky proběhne 22. května v hale zim-
ního stadionu 6. ročník Aerobic show.
Pět padesátiminutových bloků taneč-
ních lekcí a po skončení losování vstu-
penek o hezké ceny. Vstupenky jsou 
v předprodeji ve Sportcentru a ve všech
solárních studiích Shark. Více informací
na os.iveta@ centrum.cz nebo na tele-
fonním čísle 608 333 771. (red)

... knihovna v centru města je propojená
se všemi svými pobočkami? Knihovnice tak
může dát čtenáři výpis všech knih, které má
vypůjčené ze všech oddělení knihovny růz-
ných městských částí. (kab)
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Vzpomínky - úmrtí Odešla... Jediná na světě,
jež nikdy nezradí. 

Na ni nám zůstane 
nejhezčí vzpomínka. 
Ta bytost nejdražší, 
to byla maminka.

19. května 
by se dožila 95 let 

paní Hermína KORTOVÁ,
naše milovaná maminka, 

babička a prababička. 

S láskou vzpomínají dcery Erika a Eva 
s rodinami.

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

nezapomene.

�
23. května by se dožila

85 let naše milá 
maminka a babička

paní Anna GRENDZIOKOVÁ.

S úctou a láskou vzpomínají 
dcera Kristina, vnučky Katka a Barča 

s rodinami.

Smutný je domov, 
prázdno je v něm, 

chybíš mi, 
chybíš nám všem.

20. května vzpomínáme
3. výročí úmrtí mého

manžela a našeho 
tatínka, bratra, 

dědečka a pradědečka 

pana Bohumíra SPIEWOKA. 
S úctou vzpomínají manželka Alžběta, 

synové Miroslav a Aleš s rodinami, 
dcera Lenka s rodinou, bratr Josef 
s rodinou a kamarádi ze zahrady.

S největší láskou, 
co v srdíčku máme, 
stále Tě, Pavlínko,

vzpomínáme.

23. května 
vzpomeneme 

8. smutné výročí 
úmrtí naší milované

maminky, dcery, sestry, sestřenice 
a kamarádky 

paní Pavlíny LARESOVÉ, 
rozené Seberové. 

S láskou vzpomíná celá rodina.

Poděkování všem 
příbuzným, přátelům,

spolupracovníkům 
a známým za účast, 
vyjádření soustrasti 

a květinové dary 
na pohřbu našeho 

milovaného manžela 
a tatínka 

pana Lukáše BLAHOVCE. 
Díky také všem hasičům a zvláš� hasičům

z SDH Záblatí za čestnou stráž. 
Za celou rodinu děkuje 

manželka Markéta a dcera Zuzanka.

Odešli jste, ale žijete stále 
v našich vzpomínkách.

27. května by se dožil 90 let 
náš tatínek a dědeček 

pan Antonín ZRUNEK. 
Současně letos vzpomeneme 

21. výročí jeho úmrtí.

�
12. června by se dožila 90 let 

naše maminka a babička 

paní Ludmila ZRUNKOVÁ, 
u které vzpomeneme 15. výročí úmrtí.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

dcery Helena a Ludmila a syn Antonín 
se svými rodinami.

Úsměv měl na rtech, dobrotu v srdci, 
lásku v duši...

15. května jsme vzpomněli 
nedožité 70. narozeniny 

našeho tatínka 

pana Romana ILYKA 

�
a zároveň jsme 23. dubna vzpomněli 

nedožité 67. narozeniny 
naší maminky 

paní Alice ILYKOVÉ. 

�
S láskou a úctou vzpomínají 
děti s rodinami a sestra Jana.

Už jen kytičku na hrob
Ti můžeme dát, 
chviličku postát 
a tiše vzpomínat.

23. května 
vzpomeneme 

10. výročí úmrtí 

pana Jaroslava
JAWORSKÉHO. 

27. dubna by se dožil 71 let. 
Nezapomenou manželka Marie, 

dcera Dana, ze� Jirka, syn Lubomír, 
vnučka Jana, pravnuk Steve.

Tak rád jsi žil, 
chtěl jsi s námi být, 
osud krutě zasáhl, 
Ty jsi musel odejít. 

Na hrob kytičku a svíci
dáme a s láskou v srdcích

vzpomínáme.
22. května 

vzpomeneme 
1. smutné výročí, kdy zemřel náš milovaný

manžel, tatínek, tchán a dědeček 

pan Milan TRUCLA. 
S láskou vzpomíná manželka Anna, 

dcera Anička s rodinou, 
dcera Zuzanka s přítelem.

Poděkování 
příbuzným, 

kamarádům, přátelům
a známým za poslední

rozloučení 
s naší maminkou 

paní Štěpánkou
PROKEŠOVOU.

�
Děkujeme všem za projevy soustrasti 

a květinové dary. 
Dcera Miluška a syn Jiří s rodinami.



Když řeknu maminka, za život děkuji,
i když mi zemřela, stále ji miluji. 

Vzpomínky jsou trvalejší, 
nežli květy nejkrásnější. 

Květy uschnou, uvadnou, 
vzpomínky na Vás nám navždy zůstanou.

29. května by se dožila
80 let moje maminka

paní Edeltraude
REMINOVÁ

z Bohumína. 
5. července uctíme

vzpomínkou 1. výročí
jejího úmrtí.

Zároveň 26. května
vzpomeneme 15. výročí
úmrtí jejího manžela 

a mého tatínka 

pana Františka
REMINA.

6. září vzpomeneme 
jeho nedožité 85. narozeniny.

S láskou a úctou vzpomíná
a nikdy nezapomene dcera Věrka

s manželem Vlá	ou, vnuci René a Kamil
s rodinami, pravnučky Karolínka a Adélka.

Kdo jste je znali, věnujte jim s námi
tichou vzpomínku. Děkuji.
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Vzpomínky - úmrtí Čas umí vše zahojit,
ale jsou ztráty, 

které nepřebolí nikdy.

28. května uplyne 
5 let od smutné chvíle,
kdy nás navždy opustil

pan Zdeněk
HELEBRAND.

�
Stále vzpomínají manželka, 

syn Rostislav a dcera Monika s rodinami 
a ostatní příbuzní a známí.

Za život prožitý s Tebou,
za lásku, kterou jsi nám dal,
Tvá památka je stále živá,
ta v srdci zůstane nám dál.

30. května 
vzpomeneme 2. výročí
úmrtí našeho tatínka 

a dědečka 

pana Josefa VÍTKA. 

S láskou a úctou vzpomínají dcery Blanka
a Lenka, vnuci Nikolas a Lukáš 

a vnučka Michalka.

Kdo v srdci žije, neumírá.
26. května by se dožil
100 let náš milovaný

tatínek, dědeček 
a pradědeček 

pan Alois
GRUSZCZYK 

z Nové Vsi. 
18. března jsme si připomněli 

16. výročí jeho úmrtí. 
Stále s láskou vzpomínají 

dcera Emilie a syn Karel s rodinami.

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

žiješ dál.

4. června 
vzpomeneme 
1. výročí úmrtí 

mého syna 

pana Jiřího MARTÍNKA. 

�
S láskou vzpomíná maminka Slávka 

s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch,
které miloval, 
ten neodešel.

2. června vzpomeneme
15. smutné výročí, 

kdy nás opustil 
náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček 

pan Otomar LUKŠA. 

�
S láskou a úctou vzpomínají manželka,

dcera a syn s rodinami.

27. května uplyne 
6 let od úmrtí 

pana Zdeňka
ŠEVČÍKA. 

Tichou vzpomínku 
věnujeme také 
mému bratrovi 

Janu DZIWISZOVI. 

S bolestí a láskou vzpomíná 
manželka Irena, dcera Simona s rodinou,

dcera Pé�a a sourozenci. 
Nikdy nezapomeneme.

Blahopřání - jubilea
30. května oslaví

své 60. narozeniny

paní Jaroslava
MASNÁ

z Bohumína.

�
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 
a životního elánu přejí sestra Jana,

švagr František a synovec Petr.

František Zeman, *1949, Bohumín ● Valerie
Menšíková, *1921, Bohumín ● Adelajda
Eckertová, *1930, Starý Bohumín ● Evžen
Chroboček, *1941, Bohumín-Skřečoň
● Gizela Ferfecká, *1923, Starý Bohumín ●

Marie Bartošová, *1929, Bohumín ● Jiří
Paulas, *1952, Bohumín ● Zdeněk Filípek,
*1950, Bohumín-Šunychl ● Otilia Moron-
gová, *1930, Starý Bohumín ● Jindřich
Bajger, *1955, Bohumín ● Marie Kochová,
*1926, Bohumín ● Štěpánka Prokešová,
*1944, Bohumín-Skřečoň ● Eduard Tka-
čík, *1936, Bohumín ● Anna Spišovská,
*1929, Bohumín (Matrikářky)

Naposledy jsme
se rozloučili 

Potřebujete krmiva, osiva,
hnojiva, chem. postřiky, 

zrniny či vnady pro rybáře?
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

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

INZERCE



● 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 poplatků
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
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.hubnete.
cz/hlth.

i n z e r c e ● Prodám byt v os. vl. 3+1,
Bohumín-Záblatí, ✆ 731 051
867.

● Prodám dr. byt 3+1, bal-
kon, cena 790 000 Kč, právní
servis v ceně. ✆ 605 756 902.
RK ne!

● Prodám invalidní elektric-
ký vozík, málo používaný, za
15 000 Kč. ✆ 604 874 818.

● Pronajmu byt 2+1, Štefá-
nikova 1147, ✆ 721 460 581.
Dobrá cena.

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

● Sádrokartony - provádí-
me montáž veškerých sádro-
kartonářských prací. ✆ 721
767 456.

● Prodám garáž, ✆ 608 173
445. 

● Nabízíme vám úpravu, ú-
držbu a realizaci vaší zahra-
dy za velmi přijatelné ceny,
kvalita a profesionalita samo-
zřejmostí. Fa ZÚPAS, za Lid-
lem, ✆ 739 872 774.

● Prodám RD v Bohumíně,
k.ú. Skřečoň, ✆ 732 847 786.

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
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● rekonstrukce byt.
a nebytových prostor

● zámkové dlažby
● rozvod vody a odpadu
● topenářské práce

Ing. Milan KURSA
STAVEBNÍ 

A INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE

✆ 604 621 108
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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

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

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

Tel.: 603 366 056
604 573 881

Údržba domu
a zahrady

Getler
Vyrábíme

➤ více než 30 druhů zámkové 
a čtvercové dlažby ➤ betonové
obrubníky ➤ plotové stříšky 
➤ podhrabové desky 

AKCE 

*28,- Kč

Bílý
 obru

bník 

3,5
x2

0x5
0 cm

 

Bohumín-Záblatí, 
ul. Anenská

✆603 953 638
* Akce platí od 20.5. do 3.6.2010 nebo do vyprodání zásob.

NOVINKA ➤ lemovací dlažba -
oddělí  mulčovací kůru od trávy

Juraj

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/.

ŘIDIČI, ZPOZORNĚTE!!!
U mne vždy sjednáte nejlevnější povinné a havarijní pojištění.
ČPP, Allianz, ČSOB, Generali, AXA, Kooperativa, Triglav.

OBČANÉ, ZPOZORNĚTE!!!
Pojištění - domácnosti, byty a domy - ČPP, ČP, 

ČSOB, Generali.

Osobní přístup, přechod a změnu u pojištění 
zajistím ZDARMA!

PRACOVNÍ DOBA PONDĚLÍ AŽ SOBOTA.

Váš známý makléř - Jan Fojtů z Bohumína, 
jan.fojtu@fixum.cz, tel.: 604 730 472.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 20. května do 3. června

KAM V BOHUMÍNĚ?
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■ 29.5. v 16 hodin KONCERT VĚNOVANÝ SKLADATE-
LŮM L. VAN BEETHOVENOVI I F. LISZTOVI (Polsko).
Klavírní recitál a sbor Sv. Anny z Krzyżanowic. Sál úřa-
du obce Krzyżanowice. Informace: Katarzyna Borek, 
✆ +48 324 194 050, kl. 131.

■ 30.5. v 15 hodin GMINNY KONCERT PIESNI MARYJ-
NYCH (Polsko). Kostel sv. Matky Božské Fatimské v Turzy.

■ 1.6. v 15 hodin DARUJ DĚTEM ÚSMĚV (Polsko). Pro-
gram ke Dni dětí. Vstup zdarma, Dům kultury v Gorzy-
cach. Informace Anna Ługowska, ✆ +48 324 511 687.

SPORT

■ 20.5. v 17 hodin FK Bohumín - Slavia Orlová B. FOT-
BAL, starší přípravka, skupina A, trav. hřiště za parkem.

■ 20.5., 24.5., 27.5. v 17.30 hodin PILATES. První
skupina od 17.30, druhá od 18.30 hodin. RC Slůně.

■ 22.5. v 9 hodin FK Bohumín - MFK Havířov C. FOT-
BAL, starší žáci, travnaté hřiště za parkem.

■ 22.5. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET... MiniZOO, sraz
na nám. T. G. Masaryka.

■ 22.5. v 10 hodin (sraz v 9.30 hodin) BABSKÝ TUR-
NAJ ve volejbalu, areál TJ Sokol Bohumín Na Kuželně.

■ 22.5. v 10.45 hodin FK Bohumín - Slavia Orlová B.
FOTBAL, mladší žáci, travnaté  hřiště za parkem.

■ 22.5. v 17 hodin FK Bohumín B - Sn Horní Žukov.
FOTBAL, okresní přebor - muži B, hřiště ve Vrbici.

■ 23.5. ve 14.45 hodin FK Bohumín - FC Kopřivnice. FOT-
BAL, dorost - KS, skupina B, travnaté hřiště za parkem.

■ 23.5. v 17 hodin FK Bohumín - 1. BFK Frýdlant n. O.
FOTBAL, krajský přebor - muži A, trav. hřiště za parkem.

■ 26.5. v 18 hodin TAI-CHI. Cvičení, RC Slůně.

■ 30.5. v 9 hodin Sokol Bohumín - POPS Stěbořice. 
TENIS, mladší žáci (B), tenisové kurty v parku P. Bezruče.

■ 30.5. ve 14 hodin Sokol Bohumín - Slavia Orlová B.
TENIS, děti do 9 let (A), tenisové kurty v parku P. Bez-
ruče.

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.

ZIMNÍ STADION

Janáčkova 1218, ☎ 596 016 530, 
777 707 782, www. bospor.info

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
19.4. - 12.9. denně od 6 do 22 hodin: badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal. Objed-
návky ✆777 707 783.

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ do 31.5. AKVARELY. Výstava obrazů malíře a umělce
Radomíra Karase, foyer kina K3 Bohumín.

■ 22.5. ve 14 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI, RUŠÍ SE -
viz str. 5 .

■ 23.5. v 10 hodin ACH, TEN DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ! Loutkové divadlo na motivy klasické
pohádky, divadlo Zlatý Klíč, sál kina K3 Bohumín, 50 Kč.

■ 3.6. v 16 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK. K poslechu
zahraje Dechový orchestr Českých drah pod vedením
Ladislava Drahozala, nám. T. G. Masaryka.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

■ VŠECHNY POBOČKY KNIHOVNY K3 JSOU KVŮLI 
POVODNI AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 21.5. ve 21 hodin, letní kino, ŽENY V POKUŠENÍ.
Česká komedie, 2009, přístupný, 75 Kč.

■ 22.5. ve 21 hodin, letní kino, 23.5. v 19 hodin ka-
menné kino NA HRANĚ TEMNOTY. Film USA, Velká Bri-
tánie, 2010, přístupný od 15 let, 75 Kč.

■ 27.5. v 19 hodin MAMUT. Film Švédsko, Dánsko,
Německo, 2009, přístupný od 12 let, 75 Kč.

■ 28.5. ve 21 hodin, letní kino, KAWASAKIHO RŮŽE.
Český film, 2009, přístupný, 75 Kč.

■ 29.5. ve 21 hodin, letní kino, AVATAR. Sci-fi USA,
Velká Británie, 2009, české znění, přístupný, 80 Kč.

■ 30.5. v 10 hodin CHŮVA V AKCI. Komedie USA,
2010, české znění, přístupný, 70 Kč.

■ 30.5. v 19 hodin BRATŘI. Válečný film USA, 2009,
přístupný od 15 let, 70 Kč.

■ 1.6. a 2.6. v 19 hodin ŽENY V POKUŠENÍ. Česká ko-
medie, 2009, přístupný, 75 Kč.

■ 3.6. v 19 hodin, kamenné kino, 4.6. ve 21 hodin, let-
ní kino PŘESTUPNÝ ROK. Film USA, Irsko, 2010, pří-
stupný od 12 let, 75 Kč.

AKCE SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ do 2.6. DNY HUDBY A UMĚNÍ. Výroční výstava vý-
tvarného oboru Základní umělecké školy v Bohumíně,
Salón Maryška.

■ 23.5., 30.5. v 17 hodin KURZ KRESBY A MALBY
s Jirkou Gregerem.

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.

■ 21.5. v 16 hodin FINANČNÍ GRAMOTNOST. Seminář
pro rodiče - některé produkty finančního trhu, jejich vy-
užití a laický pohled na ně, RC Slůně.
■ 21.5. od 18 hodin RELAXAČNÍ PODVEČER PRO ŽENY.
Čakry a jejich význam. Harmonizační cvičení, na závěr
meditace, RC Slůně. Nutno objednat na ✆ 604 999 147.
■ 21.5., 28.5. v 15.45 hodin DVĚ HODINKY BEZ MA-
MINKY. Hrajeme si, cvičíme, zpíváme bez maminky, 
s »tetou«, tel. obj. do čtvrtku do 11 hodin, CMR Bobeš.
■ 22.5. od 16 hodin U NÁS NA PALOUČKU. Zábavné
odpoledne plné soutěží a tanečků, taneční sál DDM,
obj. ✆ 604 999147. Vstup dětí pouze v maskách zvířá-
tek, pohádkových bytostí, RC Slůně.
■ 24.5. v 16 hodin PILATES PO PORODU S MIMINKY.
Pouze na tel. objednání, RC Slůně.
■ 29.5. v 10 hodin Zpívání u klavíru. RC Slůně.

AKCE V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE

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

ddmbohumin@post.cz, telefon: 596 013 131

■ 29.5. v 11 hodin TANEČNÍ SOUTĚŽ ESO. Taneční
soutěž v Domě dětí a mládeže.

OSTATNÍ KULTURA

■ 20.5., 27.5. v 16 hodin ANGLIČTINA V MODRÉM.
Anglicky od začátku, modrá budova na Masarykově uli-
ci příspěvek 25 Kč.
■ 20.5., 27.5. v 16.30 hodin EXIT KLUB. Modrá budo-
va na Masarykově ulici.
■ 21.5. od 9 do 15 hodin, 22.5. od 9 do 12 hodin VÝ-
STAVA KE 100. VÝROČÍ ŠKOLY VE SKŘEČONI, viz str. 5.
■ 22.5. od 15 hodin POLSKO-CZESKI FESTYN INTE-
GRACYJNY (Polsko). V kempu v Olze, bohatý program,
atrakce pro děti, taneční zábava.
■ 22. - 23.5. Slavnost NA URBANKU V TWORKOVĚ
(Polsko). Dvoudenní slavnost s taneční zábavou. Vy-
stoupení hudebních a tanečních skupin, dětí a obecní-
ho orchestru. V sobotu budou slavnosti zahájeny mod-
litbou v kostelíčku sv. Urbana, v neděli pak mší. Vstup
volný. Místo konání - u kostelíčka sv. Urbana v Tworko-
vě. Informace Hubert Kasza, ✆ +48 324 196 324.
■ 24.5. v 15 hodin POKEC IN ENGLISH. Konverzace 
v angličtině pro pokročilé, modrá budova na Masarykově ul.
■ 25.5. ve 13.30 hodin EXIT KLUB. Především pro žáky
7. až 9. třídy ZŠ v Pudlově, Základní škola Pudlov, skleník.
■ 25.5. v 16 hodin KONCERT SOUBORŮ ZUŠ, kon-
certní sál ZUŠ.
■ 26.5. v 16 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ výtvarné-
ho oboru ZUŠ. Odloučené pracoviště na Nerudově1040. 
■ 28.5. a 29.5. v 19 hodin SCREAMERS: NARUBY.
Předprodej vstupenek v knihovně.
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Maryška oslaví 10. narozeniny
Občanské sdružení Maryška vstoupí letos do druhé desítky let

svého působení v kulturním a společenském dění města. Za uply-
nulých deset let se z literárně-dramatického klubu stal subjekt,
nabízející střechu nejrůznějším žánrům, začínajícím umělcům, 
jiným občanským sdružením. Svým osobitým stylem vytváří ve
městě kulturní prostředí pro široké věkové spektrum návštěvníků 
a příznivců. Do dalších tvůrčích let přejeme hodně úspěchů, spo-
kojené návštěvníky i dobré nové nápady. (red)

Klub Palcát zaujal děti i dospělé
Po pietním aktu k 65. výročí ukončení druhé světové války, kde

drželi 8. května čestnou stráž, připravili pro děti členové klubu Pal-
cát při 66. pobočce Svazu důstojníků a praporčíků Armády České
republiky Bohumín na náměstí T. G. Masaryka ukázky výstroje 
a výzbroje vojáků Československé armády. Děti i jejich tatínkové si
se zájmem prohlíželi zbraně, které používala armáda ve válečných
letech, ale i novou vojenskou techniku. Kluci z Palcátu ochotně po-
dávali informace a předváděli například maskování vojáka. (red)

Foto: František Krejzek

Při 14. ročníku Běhu ulicemi města padl rekord trati

(1) Martin Perutka (třetí zprava) si doběhl pro vítězství. (2) Peter Mikulenka z TJ Frýdek-Místek si vylepšil svůj loňský rekord. Foto: František Krejzek

Čtrnáctý ročník Běhu ulicemi města
se uskutečnil 8. května na náměstí T. G.
Masaryka.

V hlavní kategorii mužů do 35 let zvítě-
zil český reprezentant Peter Mikulenka 
z TJ Slezan Frýdek-Místek, který tra� 
v délce 2000 metrů proběhl v novém re-
kordu 5:53,2 min.

Bohumínští atleti byli úspěšní ve star-
ších žácích i žačkách, kde zvítězil Martin
Perutka, Kateřina Perutková doběhla na
druhém místě. Nejlepší umístění bohu-
mínských závodníků:

Lucie Fialová (1.), Daniel Urbánek (1.),
Monika Majerčíková (3.), Daniel Noga
(1.), Mariana Jurečková (2.), Jakub Jure-
ček (2.), Lenka Jarošková (3.), Petr Bijok
(2.), Petra Kadlecová (7.), Jan Stošek (1.),
Adéla Masná (9.), Daniel Grzonka (5.),
Kateřina Perutková (2.), Martin Perutka
(1.), Veronika Jeziorská (7.), Lukáš Chy-
lek (3.), Lucie Wolná (4.), Lenka Ptáková
(2.), Michal Perutka (5.), Alan Franek
(5.) a Jaroslav Heinz (4.). Pohár starosty
města ve štafetovém běhu škol získala Ma-
sarykova základní škola. S číslem 6000 na

svém tričku (jako šestitisící běžkyně všech
dosavadních ročníků) běžela Veronika
Staňková (ročník 2000) ze Základní školy
Skřečoň. 

»Bohumínští měli v bězích silné zastoupení.
Nejvíce, sto šest účastníků, bylo z Masaryko-
vy základní školy na Seifertově ulici,« uvedl
ředitel závodu Zdeněk Veselý.

Bohumínský atletický svátek je populár-
ní na celé Moravě, a tak se není čemu di-
vit, že se k nám sjeli běžci z celého Morav-
skoslezského kraje, ale i deset závodníků 
z Polska. (red)


