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Přemnožené komáry
znovu hubil dým str. 3

Město už vyplácí 
poškozeným povodňové
dotace str. 4
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Příští OKO 

vyjde 
29. července, 

uzávěrka
21.7.

číslo

Rozjede se prázdninový
kolotoč str. 6

Do aquacentra 
o prázdninách za nižší
vstupné str. 7

Boris Mišák si splnil 
svůj klukovský sen

str. 10 

Provoz půjčovny lodí 
začíná 3. 7. str. 11

Dopravní stavby ovlivňují život ve městě

Skutečnost je taková, že v týdnu uzávěr-
ky tohoto čísla Oka byla položena větší
část první vrstvy živičného povrchu a čás-
tečně vydlážděny chodníky podél mostní
komunikace. Počasí se však v posledních
dvou měsících podepsalo také na termínu
otevření tohoto nadjezdu. Při stavbě vo-
zovky se v úseku staré Ostravské a Slezské

ulice vyskytly navíc nepředvídané problé-
my. Pod čtyřiceticentimetrovou vrstvou
asfaltu narazili stavbaři na silnou betono-
vou vrstvu. Neočekávaná překážka zkom-
plikovala práci na přípravě podloží nové
komunikace. Podle informací Pavla Vav-
rečky, vedoucího odboru dopravy měst-
ského úřadu, budou práce na dokončení

přemostění dálnice na Slezské ulici o ně-
kolik dnů posunuty.

»Zpoždění je o to nepříjemnější, že se pro-
dlouží doba, po kterou bude nákladní doprava
využívat objízdné trasy. Termín otevření jsme
proto po jednáních s provádějící firmou stano-
vili na 15. července v dobré víře, že počasí 
umožní provést finální položení živičného po-
vrchu vozovky,« sdělil Pavel Vavrečka.

Nový, doufejme, že definitivní termín
otevření nadjezdu na Slezské ulici je 15.
července. (frk)

Okolí stavby mostu dostává nový ráz a pohled z nejvyššího místa mostní vozovky na Bohumín je malebný. Foto: František Krejzek

Dveře našich škol se na dva měsíce zavřely
Pro žáky devátých tříd zna-

mená 1. červenec konec zá-
kladní školní docházky. Větši-
nu z nich čekají další studia
na středních školách a učiliš-
tích. Nastalo poslední rozlou-
čení s kamarády a učiteli, se
kterými byli denně v kontak-
tu celých devět let

Slavnostní rozloučení s žáky
devátých tříd Základní školy
na třídě Dr. E. Beneše se kona- Foto: František Krejzek

Ve městě jsou rozestavěny tři mosty a jedna pěší lávka. Skřečoňský most přes želez-
niční trať, nadjezd dálnice na Šunychelské ulici a spojnice Nového se Starým Bohu-
mín na Slezské ulici. Posledně jmenovaný měl být pro dopravu otevřen 1. července.

lo 24. června ve velkém sále rad-
nice (na snímku). Naposled de-
vá�ákům zarecitovali a zatančili
nejmladší spolužáci. V hlasech
absolventů bylo znát rozechvě-
ní, v očích se objevily i slzy. 

Letos opustilo deváté třídy
bohumínských základních škol
164 žáků. Nejvíce jich odešlo 
z Masarykovy základní školy
na Seifertově ulici, kde byly tři
třídy naplněny 65 žáky.

František KREJZEK



Za provoz videoterminálů budou je-
jich provozovatelé nově platit městu.
Rozhodli o tom v minulých dnech na
svém mimořádném zasedání naši zastu-
pitelé. Využili novely zákona o místních
poplatcích, která umožňuje nově vybí-
rat poplatky z provozu těchto přístrojů
městům a obcím, v nichž automaty fun-
gují. Vyhláška, kterou zastupitelé
schválili, začne v Bohumíně platit od 7.
července. Díky ní získá město ročně do
svého rozpočtu 3,2 miliony korun.

»I když automaty ve městě nechceme a má-
me vyhlášku, která jejich provoz zakazuje, tak
novější typy přístrojů nám ve městě povolilo
ministerstvo financí. Zastupitelé měli původně
schvalovat ještě jednu vyhlášku, která počítala
s novelou zákona o loteriích. Ta měla dát měs-
tům pravomoci k tomu, aby rozhodovala o všech
typech hracích automatů, tedy i o videotermi-
nálech. Novelu schválili jak senátoři, tak po-
slanci, ale bohužel ji nakonec vetoval sám pre-
zident Václav Klaus. Proto jsme mohli schválit
jen vyhlášku o místních poplatcích, abychom
ze zla, které nemůžeme ze své pozice ovlivnit,
měli alespoň finance. I když je to jen slabá ná-
plast na všechny problémy, které automaty 
a závislost na nich způsobuje,« řekl starosta
Bohumína Petr Vícha.

Ve městě otevřeně bojujeme proti výher-
ním hracím automatům už od roku 2005.
Tehdy zastupitelé jednomyslně schválili
vyhlášku, která provoz výherních hracích
automatů na 25 konkrétních ulicích v Bo-
humíně zakázala. Tento zákaz město už
pětkrát rozšířilo. Problém ale dělají městu
technicky vyspělejší typy automatů, a to
tzv. videoterminály, které povoluje minis-
terstvo financí. I přes nesouhlas povolilo
ministerstvo financí v Bohumíně přes 250

videoterminálů na dobu 10 let. Tolik se jich
není schopno ani do provozoven vejít. 
V provozu je jich přibližně přes 150. 

Od počátku své otevřené války proti vý-
herním automatům bojuje město také 
s ministerstvem financí. Město se brání
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Poplatky za provoz videoterminálů získá město

a k t u á l n ě

všemi možnými právními způsoby. Stalo
se zakládajícím členem Sdružení měst 
a obcí proti hazardu, téměř tři tisíce lidí 
v Bohumíně podepsalo petici proti haza-
rdu, videoterminálům a postupu minister-
stva. Ministerstvo pak městu písemně ga-
rantovalo, že bude respektovat jeho záka-
zovou vyhlášku a v místech se zákazem je
povolovat nebude. Nestalo se tak, minis-

Na mimořádném zasedání zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
Foto: František Krejzek

terstvo videoterminály v Bohumíně povo-
lilo a to rovnou na 10 let, a tak se na konci
roku 2008 začaly ve městě opět objevovat
herny, tentokrát s videoterminály, na kte-
ré je město »krátké«. 

»Vydáním vyhlášky jsme snížili počet hra-
cích automatů ze 140 na 30 kusů. Ve městě
byl klid a i rodiny gamblerů nám děkovaly.
Město oželelo 5 milionů z výtěžku na poplat-
cích. Pak ale ministerstvo financí povolilo do
volných heren videoloterijní terminály. V pro-
vozu jich je asi přes 150. Většinu minister-
stvem financí vydaných povolení považujeme 
v Bohumíně za protiprávní, protože jsme ne-
byli účastníky řízení. Zařízení sou povolena 
v rozporu se zákonem, například v blízkosti
škol, a proto jsme podali na ministerstvo už 42
žalob,« dodal Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

Septiky jsou stále vyváženy zdarma

»Kvůli velkému zájmu lidí ze
zatopených míst jsme se rozhodli
bezplatný vývoz naplněných žump
po povodni prodloužit. Vstříc nám
vyšly i Severomoravské vodovody
a kanalizace, které jsou správci
čistírny odpadních vod v městské
části Šunychl, kam se žumpy vy-
vážejí. Dohodli jsme se, že ještě
jednou odloží plánovanou od-
stávku čistírny, a to až na začátek
srpna. Tak se vývoz žump ze za-
plavených lokalit odvozem do ji-
ných čistíren v okolních městech
neprodraží. V opačném případě

by byl až o dvě třetiny dražší než
te�,«uvedl starosta Petr Vícha.

Vývoz zatopených žump z ob-
lastí zasažených velkou vodou
provádí BM servis a.s. Nákla-
dy na jeden fekální vůz stojí
město v průměru přes 1 200
korun. Dosud vyvezlo město
žumpu asi 120 lidem a zaplati-
lo za to téměř 150 tisíc korun. 

O vývoz žumpy zdarma se li-
dé mohou hlásit přímo u BM
servisu. Kontaktní osobou je
Leo Reli - 731 130 622. Kon-
taktovat mohou také zaměst-

nankyně radnice z odboru ži-
votního prostředí - Šárku Plu-
tovou (596 092 154) nebo
Věru Niklovou (596 092 198).

»Denně vyveze BM servis šest
až sedm žump. Až do 9. července
budeme přijímat žádosti ze zapla-
vených míst o vývoz žump. Po tom-
to termínu si službu budou muset
lidé zaplatit sami. Bezplatný od-
voz žump neplatí pro podnikatele
a pro obyvatele, jichž se povodeň
nedotkla. Zda lidé mají na vývoz
žumpy zdarma nárok, posoudí
pracovníci BM servisu podle vy-
pracovaného seznamu zatopených
míst,« upřesnil Lumír Macura,
vedoucí organizačního odboru
městského úřadu. (balu)

Radnice se rozhodla prodloužit bezplatný vývoz žump ze za-
plavených lokalit.  Lidé ze zatopených míst se o tuto službu
mohou hlásit až do pátku 9. července. Vývoz septiku či žump
město zaplatí ze svého rozpočtu.

d o t a c e

Bohumín dostane
od kraje čtyři a půl
milionu

Zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje 23. června roz-
hodlo o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace obcím po-
stiženým povodní v měsíci
květnu.  Našemu městu byla
schválena dotace ve výši 4,53
milionu korun. Finanční pro-
středky mohou být použity na
úhradu městem vynaložených
nákladů za povodní - nákup
drobného majetku, vody, paliv
a energie a na opravy. Dotaci
jsme obdrželi v rámci opatření
při krizovém stavu. (red)
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I Byt na ulici Studentské
711, 1+1, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 43 m2, celková plocha 43
m2. Prohlídka bytu 8.7. od 9
do 9.30 hodin. Licitace se ko-
ná 12.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Tyršově 822,
1+1, číslo bytu 4, kategorie

II., ve 2. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 46,70 m2, celková  plocha
50,17 m2. Prohlídka bytu 8.7.
od 9.45 do 10.15 hodin. Licita-
ce se koná 12.7. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Okružní 376,
1+1, číslo bytu 6, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,86 m2, celková  plocha
59,86 m2. Prohlídka bytu 8.7.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 12.7. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Okružní 1087,
0+2, číslo bytu 127, katego-

rie I., v 7. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 49,99 m2, celková  plocha
53,53 m2. Prohlídka bytu 8.7.
od 8.30 do 9 hodin. Licitace se
koná 14.7. v 16 hodin. 

I Byt na třídě Dr. E. Beneše
709, 1+1, číslo bytu 6, kate-

gorie I., ve 4. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 36 m2, celková plo-
cha 36 m2. Prohlídka bytu 13.7.
od 9 do 9.30 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 14.7. v 16.15
hodin. 

I Byt na ulici Okružní 380,
1+1, číslo bytu 6, kategorie

II., v 1. nadzemním podlaží.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,86 m2, celková  plocha
59,86 m2. Prohlídka bytu 13.7.
od 8 do 8.30 hodin. Opako-
vaná licitace se koná 14.7.
v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
281, 1+2, číslo bytu 1, kate-

gorie II., v 1. nadzemním po-
dlaží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 53,30 m2, celková
plocha 57,95 m2. Prohlídka by-
tu 15.7. od 9 do 9.30 hodin. Li-
citace se koná 19.7. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Jateční 152,
1+1, číslo bytu 35, katego-

rie I., ve 3. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 28,68 m2, celková  plo-
cha 29,65 m2. Prohlídka bytu

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 
16.7. od 10 do 10.30 hodin. Lici-
tace se koná 19.7. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Sv. Čecha
1093, 0+1, číslo bytu 56,

kategorie I., v 10. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 29,05 m2, celková
plocha 31,10 m2. Prohlídka 
bytu 16.7. od 10.45 do 11.15
hodin. Licitace se koná 19.7. 
v 16.45 hodin. 

I Byt na ulici Štefánikově
931, 1+2, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 50,59 m2, celková  plo-
cha 52,43 m2. Prohlídka bytu
20.7. od 9 do 9.30 hodin. Lici-
tace se koná 21.7. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 1+3, číslo bytu 39,

kategorie I., v 7. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 66,86 m2, celková
plocha 68,43 m2. Prohlídka
bytu 20.7. od 10 do 10.30 
hodin. Licitace se koná 21.7. 
v 16.15 hodin. 

I Byt na ulici Čs. armády
1045, 1+2, číslo bytu 2, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 56,11 m2, celková plocha
57,61 m2. Prohlídka bytu 20.7.
od 8 do 8.30 hodin. Licitace se
koná 21.7. v 16.30 hodin.

I Byt na ulici Osvoboditelů
1020, 1+3, číslo bytu 6, kate-

gorie I., ve 2. nadzemním pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 56,26 m2, celková  plocha
57,30 m2. Prohlídka bytu 22.7.

Přemnožené komáry znovu hubil dým
Přemnožení komáři dostali

znovu svou zhoubnou dávku
aerosolu, který je určen na lé-
tající hmyz. Ve středu 23. červ-
na byl proveden postřik na
několika místech ve městě.
Lokality vytypoval odbor ži-
votního prostředí a služeb. 

V podvečer, mezi dvacátou 
a jednadvacátou hodinou,
prováděla přizvaná firma za-
plynování okolo kurtů a kolem
hřbitova ve Starém Bohumí-
ně, v parku Petra Bezruče, 
v prostoru Gliňoče, na Vrbic-
ké ulici ve Vrbici a v okolí Ba-

Postřik proti komárům se provádí aerosolem s účinnou látkou z jedoucí-
ho auta. Foto: Pavel Klimovič 

gince na Budovatelské ulici.
Akce trvala přes hodinu a ú-
činnou látkou byl ošetřen úsek
v délce 4,6 kilometru.

Proti komárům se však dá
jen těžko bránit. Dým je účin-
ný na hmyz, který je právě v o-
kolí, ale dolet komára je až de-
set kilometrů. Nálety tak mo-
hou pokračovat ze vzdálených
míst. Pomoci mohou různé re-
pelenty a ochranné krémy. Při
poštípání je vhodné natřít za-
sažené místo například gelem
Fenistil, který zmírní palčivou
a svědivou bolest. (red)

od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 26.7. v 16 hodin.

I Byt na ulici Čs. armády
111, 1+2, číslo bytu 2, kate-

gorie II., v 1. nadzemním pod-
laží. Plocha pro výpočet ná-
jemného 55,70 m2, celková  plo-
cha 55,70 m2. Prohlídka bytu
30.7. od 10 do 10.30 hodin. Li-
citace se koná 2.8. v 16 hodin. 

I Byt na ulici Nerudově
881, 1+1, číslo bytu 1, kate-

gorie I., v 1. nadzemním podla-
ží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 30,85 m2, celková plocha
33,40 m2. Prohlídka bytu 29.7.
od 9 do 9.30 hodin. Licitace se
koná 2.8. v 16.15 hodin.

I Byt na ulici Bezručově
1144, 1+3, číslo bytu 53, ka-

tegorie I., v 10. nadzemním pod-
laží. Plocha pro výpočet nájem-
ného 67,61 m2, celková  plocha
69,93 m2. Prohlídka bytu 29.7.
od 9.30 do 10 hodin. Licitace
se koná 2.8. v 16.30 hodin. 

I Byt na ulici Bezručově
1144, 0+1, číslo bytu 49,

kategorie I, v 9. nadzemním
podlaží. Plocha pro výpočet
nájemného 28,88 m2, celková
plocha 31,20 m2. Prohlídka by-
tu 29.7. od 10 do 10.30 hodin.
Licitace se koná 2.8. 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
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Povodeň napáchala v Bohumíně
škody za více než 75 milionů korun

Od povodně v Bohumíně uplynul více než
měsíc. Život ve městě se vrátil ke zdánlivému
normálu. V zaplavených oblastech však lidé
stále uklízejí a potýkají se s tím, co jim velká
voda vzala. Bohumínští úředníci v minulých
dnech hromadně odeslali 63 žádostí zatope-
ných lidí o třiceti tisícovou povodňovou do-
taci na ministerstvo pro místní rozvoj. Než
peníze z ministerstva dorazí na účet města,
vyplatí lidem město ze svého rozpočtu téměř
2 miliony korun, aby peníze mohli co nejdří-
ve použít na stavební práce či nové spotřebi-
če a kotle, které jim vzala voda.

»Stav nebezpečí nám umožnil nejen financovat 
některé úklidové práce, práci hasi-
čů, odvoz odpadů, ale také provést
neprodleně demolici jedné nemovi-
tosti, což by bez tohoto stavu trvalo administrativně
mnohem déle. Když dnes svítí slunce, nejsou již ná-
sledky povodně na většině míst na první pohled vidět,
ale je za tím spousta práce mnoha lidí a opravdová
dřina samotných zatopených rodin. A z prvotního vy-
číslení škod je zřejmé, že souhrnné náklady budou 
v řádu desítek milionů korun,« řekl starosta Petr
Vícha.

V Bohumíně vnikla voda do šesti ze sedmi
městských částí a napáchala škody za více než
75 milionů korun. Podle vodohospodářů vtrhla
do města více než stoletá voda z Olše a více než
dvacetiletá voda z Odry. Také hladina místních
toků se pohybovala na úrovni přesahující dvace-
tiletou vodu. Zaplavila 450 domů, u 56 z nich
pronikla až do bytů. Jeden z domů nechalo měs-
to zdemolovat. U postižených rodinných domů
se celkové škody odhadují na více než 17 milio-
nů korun. Na městském majetku způsobila voda
škody za více než 10 milionů korun. Poškodila
také výstavbu teplovodu z Dětmarovic, kde na-
páchala škody za několik milionů korun. Voda
poškodila 108 hektarů pozemků, 635 hektarů
plodin a zničila 173 tun krmiv a steliv. Kromě ji-
ného poničila i technickou památku, a to pě-
chotní srub MO-S5 Na Trati, kde škody odha-
dují na 130 tisíc korun.

Od května se už na skládku vyvezlo téměř 
2 tisíce tun povodňového odpadu. Úředníci ma-
pují také místa, kde voda způsobuje problémy.
Evidují celkem 18 takových míst v městských
částech. Na ty se město zaměří a bude je v bu-
doucnu nutné koncepčně řešit. 

Město jedná také s vodohospodáři a správci
vodních toků o dalších možnostech protipovod-
ňové ochrany. Valy proti velké vodě za 120 mili-
onů korun vznikly v minulých letech ve Starém
Bohumíně a Šunychlu a měly by chránit proti
stoleté vodě. Další ochrana před povodněmi
vzniká při stavbě dálnice D1 a plně bude fungo-
vat, až po jejím dokončení. V městských částech
Vrbice a Pudlov protipovodňové hráze zatím
chybí. Povodí Odry je u obou staveb v jiné fázi

příprav, naráží na problémy s výkupy pozemků.
Ve Vrbici by výstavba hrází stála zhruba 60 mili-
onů korun a realizace by byla možná nejdříve 
v letech 2012 až 2013. V Pudlově se zatím hrubé
stavební náklady odhadují asi na 200 milionů
korun a projekčně se začnou připravovat nejdří-
ve v roce 2013. Výstavba hrází v Pudlově bude
totiž mnohem náročnější než u všech předcho-
zích lokalit. V některým místech by hráz měla
dosahovat v poměrně velkých délkách výšky až
4,5 metru. Stavba však nevyhovuje podmínkám
pro získání státní dotace z ministerstva země-
dělství. Podle dotační metodiky překročí nákla-
dy na vybudování hrází hodnotu majetku, který
by měly ochraňovat.

»Jednáme s Povodím Odry, aby
se i přesto pokusilo urychlit přípra-
vu a výstavbu zbývajících protipo-

vodňových hrází ve Vrbici a Pudlově. Město už v mi-
nulosti změnilo územní plán, aby bylo možné kvůli
stavbám problematické pozemky vyvlastnit. My te�
posoudíme, zda kvůli velké vodě nezměníme v někte-
rých místech územní plán, aby lidé v místech, které
by mohla voda ohrozit, nemohli stavět. Žijeme na
soutoku dvou řek, takže si musíme uvědomit, že žád-
ná ochrana nebude nikdy stoprocentní. Ale musíme
udělat vše pro to, abychom nebezpečí zmírnili,« do-
dal Petr Vícha.

Lucie BALCAROVÁ

p o v o d n ě

a k t u á l n ě

Humanitární pomoc při povodních byla rozvážena
do hasičských zbrojnic, odkud putovala k postiženým
lidem. Hasiči měli nejlepší přehled, která místa byla
vodou zasažena. Foto: Michal Mlynkec

Město už vyplácí 
poškozeným
povodňové dotace 

Město Bohumín shromaž-
ďovalo až do 10. června žá-
dosti občanů o povodňovou
dotaci ministerstva pro míst-
ní rozvoj ve výši 30 tisíc ko-
run na nákup základního vy-
bavení bytu. K tomuto datu
bylo přijato 63 žádostí do-
mácností, které měly zatope-
né obytné místnosti bytu. 

16. června byla na minister-
stvo odeslána souhrnná žádost
za město Bohumín na částku 
1 890 tisíc korun. V současné
době již probíhá vyplácení této
dotace občanům z rozpočtu
města na základě předlože-
ných účtů a zaplacených fak-
tur, a to i přesto, že minister-
stvo městu dotaci ještě neza-
slalo. 

K dnešnímu dni (28.6.)
jsme proplatili přes 600 tisíc
korun. Podle informací, které
nám na ministerstvu sdělili,
byla naše žádost zaregistrová-
na a lidé, kteří si o povodňo-
vou dotaci požádali, musí před-
ložit doklady k proplacení 
nejpozději do 30. září 2010.

Ministerská povodňová do-
tace se týká pouze poškoze-
ných bytů. Vztahuje se tedy na
takové domácnosti, ve kterých
se dostala voda až do obytných
místností bytu a také na ty,
které měly vodu ve sklepech až
po strop, a tím došlo k poško-
zení obytných místností, na-
příklad je zničená podlaha 
v bytě, vzlínáním došlo k po-
škození stěn v bytě a je tedy
nutná jeho rekonstrukce. Toto
je nutné doložit průkaznou 
fotodokumentací.

Předpokládáme, že budeme
na ministerstvo pro místní
rozvoj zasílat ještě jednu sou-
hrnnou žádost za město a to
nejpozději do 31. července.
Proto vyzýváme občany, kteří
si ještě nepodali žádost o tuto
dotaci a mají na ni nárok, aby
tak učinili co nejdříve. Dotace
se vyřizuje na radnici, číslo
dveří 231, v prvním patře.

Hana GONSIOROVÁ, 
odbor rozvoje a investic



Opustil nás Petr Dluhý
Ve věku 67 let zemřel 20. června 2010 dlouholetý člen

zastupitelstva města Petr Dluhý. Od roku 1990 do roku
1993 pracoval v radě města a do posledních dnů zastával 
v zastupitelstvu funkci předsedy finančního výboru, od
roku 2005 současně předsedal komisi životního prostředí.

Jako ekonom se při práci v zastupitelstvu zaměřoval na e-
konomickou problematiku. Jeho argumentace byly vždy na-
prosto jasné a pochopitelné každému posluchači. Na Petra
Dluhého nikdy nezapomenou vzpěrači, mezi nimiž strávil
aktivně mnoho let. Nezapomenou na něj diváci, kterým
předváděl své kouzelnické kousky a udivoval je sběratelský-
mi kuriozitami. Především to však byl člověk se smyslem
pro preciznost a přímé jednání. Vždy prosazoval zdravý ži-
votní styl, prostředí a čisté ovzduší. Práci pro své město vě-
noval dvacet let svého života, který tak náhle, uprostřed ne-
dokončené práce, skončil. (red)
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Společnosti města bilancovaly

k r á t c e

představujeme

V zastupitelstvu města za-
sedne místo zemřelého Petra
Dluhého Yvona Placzková,
která byla další v pořadí na
kandidátce ČSSD po minu-
lých komunálních volbách. Je
absolventkou VŠB TU v Os-
travě - fakulty ekonomické,
katedry účetnictví a daně. Od
roku 1992 pracuje jako eko-
nomka v Bohumínské městské
nemocnici a od roku 2006 je
členkou finančního výboru za-
stupitelstva města. Svůj slib
složí na nejbližším zasedání za-
stupitelstva města, které se 
uskuteční 13. září. Do konce
volebního období stráví v za-
stupitelském sboru jen několik
měsíců. Volby do obecních za-
stupitelstev se budou konat
15. a 16. října. (red)

Yvona Placzková,
nová členka 
zastupitelstva města

Každoroční výroční zprá-
vy společností města Bospor
spol. s r. o., BM servis, a.s. 
a Bohumínská městská ne-
mocnice, a.s. jsou předmě-
tem jednání zastupitelstva
města. Z předložených infor-
mací, které zastupitelstvo
vzalo na vědomí, dnes na-
hlédněme do výroční zprávy
společnosti Bospor za rok
2009. Mimo jiné se v ní uvá-
dí:

Pro zkvalitnění pobytu a roz-
šíření služeb vybudovala spo-
lečnost brouzdaliště pro děti ve
venkovním areálu aquacentra.
Jsou zde dva menší bazény 
s hloubkou do 25 cm, pergola
poskytující příjemné posezení
a dětmi hojně využívaná sklu-
zavka ve tvaru medvěda.

Vloni aquacentrum navště-
vovaly v rámci tělesné výchovy
děti základních i mateřských
škol, a to nejen ty místní, ale
stále více i z mimobohumín-
ských školních zařízení.

Krytý bazén přivítal v září
miliontého návštěvníka od
svého otevření v roce 2005.

Návštěvníci bazénu dokázali
v celostátní akci Plave celé
město získat 1. místo za své
plavecké výkony v kategorii
měst do 50 tisíc obyvatel 
a rovněž si připsat prvenství za
nejhojnější účast plavců v po-
čtu 894 osob. Tradici získaly
také akce »Bezpečná voda«,
která byla zorganizována ve

spolupráci s Policií České re-
publiky nebo další ročník
»Běhu do schodů« v Penzionu
ve věži.

Zimní stadion vloni navští-
vilo na 30 tisíc lidí, kteří oce-
nili nově instalovanou časo-
míru, opravené tribuny či vy-
malovanou halu a zázemí ša-
ten. Mezi veřejností si velkou

oblibu získala »Škola brusle-
ní«, která nabízí výuku brusle-
ní již pro čtyřleté děti.

V letním období sportovci
hojně využívali možnosti za-
hrát si na ploše Zimního stadi-
onu badminton, tenis nebo
nohejbal.

V letních měsících bylo in-
vestováno pět set tisíc korun
do obnovy a modernizace rela-
xační zóny v Hobby parku.
Přibyly zde nové houpačky,
kolotoče a další dětské atrakce
pro děti.

O prázdninové nabídce spo-
lečnosti Bospor, která zašti�uje
aquacentrum, zimní stadion 
a Hobby park, se dočtete v tom-
to čísle Oka v článku »Do 
aquacentra o prázdninách za
nižší vstupné«.

František KREJZEK

1) Nové prvky Hobby parku nainstalované v loňském roce. 2) Výuka pla-
vání dětí v aquacentru. Foto: Petr Lakomý (1) a Lucie Balcarová (2)

Jak vracet zapůjčené
vysoušeče

Mezi občany města bylo po
povodních rozpůjčeno více než
čtyři sta vysoušečů. Mnohé
objekty jsou již vysušeny, ale
jejich majitelé neví, kam se za-
řízením, které jim pomohlo
zdivo vysušit. Nevozte je na
místa, odkud jste je vyzvedá-
vali, ale na radnici. Stále exis-
tuje telefonní linka 731 130 670,
na níž se domluvíte, kdy a kam
lze vysoušeč odevzdat. Také
město má povinnost zapůjče-
né přístroje postupně vracet.
Nenechávejte proto vysoušeče
doma a vracejte je zpět. (red)
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Rozjede se prázdninový kolotoč

Sobotní provoz 
infocentra radnice

Turistická sezóna otevírá
dveře informačního centra na-
ší radnice také o sobotách.
Dveře centra jsou turistům 
i občanům otevřeny od června
do září každou sobotu od 9 do
13 hodin. O víkendu si lidé
mohou v infocentru zakoupit
propagační předměty, ale míst-
ní mohou infocentrum využít
například k vyzvednutí po-
třebného formuláře nebo do-
pisu od městského úřadu, kte-
rý byl kvůli jejich nezastižení
uložen na radnici. O sobotách
se budou na infocentru střídat
dvě pracovnice. (luk)

O prázdninách nuda v Bo-
humíně rozhodně nebude.
Město pro děti a mládež ve
věku od 6 do 18 let vůbec po-
prvé pořádá velký letní pro-
jekt plný her, soutěží a vol-
nočasových aktivit. Dostal
jméno »Prázdninový kolo-
toč« a roztočí se 11. července. 

Seriál akcí potrvá do 6. srp-
na. Do jejich pořádání se za-
pojil tým komunitního pláno-
vání Bohumína a dalších asi
20 místních subjektů. Účast
na akcích je pro děti zdarma.

»V rámci prevence sociálně ne-
žádoucích jevů chceme touto akcí
podpořit všechny děti a mladé 
lidi, kteří zůstávají o letních
prázdninách ve městě, aby měli
také možnost prožít prázdniny 
plné zábavy a legrace,« uvedla
koordinátorka projektu Marti-
na Oláhová ze sociálního od-
boru bohumínské radnice. 

Různorodé akce pro děti bu-
dou od 12. července do 6. srp-
na probíhat vždy ve všední
dny od 9 do 12 hodin.

Děti čeká výlet na ranč za
koňmi, setkání s ukázkou poli-
cejní a hasičské práce, návště-
va bazénu, sportování, soutě-
že, netradiční návštěva kostela
i pobyt u jezera a mnohé další.
Speciální doprovodný pro-
gram navíc přichystala také
knihovna K3. »Čtyřtýdenní ma-
ratón akcí bude provázet soutěž.
Přihlášené děti budou sbírat body
za účast a také za soutěže, které
každý den budou v kategorii spor-
tovec, umělec a hlavoun. Na kon-
ci se to všechno sečte a koncem
prázdnin vyhlásíme vítěze. Hraje-
me například o jízdní kolo, mp3
přehrávače, CD přehrávače, ba-
tohy, permanentky a další hezké
ceny,« láká Martina Oláhová.

Zájemci z řad školáků se mo-
hou registrovat již nyní a pak

průběžně kdykoliv během pro-
bíhající akce, až do posledního
dne. Účast na kolotoči není
podmíněna účastí na dopro-
vodné soutěži. 

Přihlášku do kolotoče pode-
psanou rodičem je možné ode-
vzdat na informačním centru
radnice, nebo také odevzdávat
přímo na akcích Prázdninové-
ho kolotoče. 

Letní projekt oficiálně od-
startuje v neděli 11. července
od 15 hodin velkou show na
náměstí T. G. Masaryka. Po-
drobnosti k akci najdete na
webu www.mesto-bohumin.cz
v sekci volný čas, program pak
v dnešním Oku v rubrice Kam
v Bohumíně na str. 19. Město
Bohumín akci podporuje část-
kou 150 tisíc korun. (luk)

Tento registrační lístek si mohou vystřihnout všechny děti, které mají 
zájem soutěžit a vyhrát. 

Hasiči z Kopytova děkují Nadaci ČEZ
Vedení hasičského sboru v Kopytově již několik let vážně uvažovalo o pořízení záchranného člunu,

který by v našich podmínkách mohl pomoci zejména v době záplav či povodní. Protože nebylo reál-
né pořídit jej jen z rozpočtu sboru, SDH se ucházel o dotace u různých nadací a fondů. V závěru
loňského roku jsme podali žádost o grant Nadaci ČEZ a na jaře letošního roku jsme byli informová-
ni, že jsme ve výběrovém řízení uspěli. Z celkových nákladů 75 tisíc korun činil příspěvek z Nadace
ČEZ 40 %, ostatní prostředky jsme našli v rozpočtu. Člun jsme převzali 15. května 2010 a už násle-
dující den byl použit k evakuaci osob při povodních v našem městě. Byl tak vlastně »pokřtěn« pří-
mo při záchranných akcích a velmi se osvědčil. Doufejme, že tento člun bude více sloužit k výcviku
výjezdové jednotky, než k evakuaci osob při povodních. František MLYNKEC, SDH Kopytov

p r á c e

k r á t c e

Výběrová řízení 
na dvě místa 
vedoucích odborů

Tajemnice Městského úřa-
du v Bohumíně vyhlašuje
dvě výběrová řízení na místa
vedoucích odborů Městské-
ho úřadu v Bohumíně. 

Přihlášky do výběrového ří-
zení na místo vedoucího od-
boru životního prostředí 
a služeb doručte do 12. červen-
ce na níže uvedenou adresu.

Výběrové řízení je vypsáno
také na obsazení pracovního
místa vedoucího stavebního
odboru. Tuto přihlášku do-
ručte do 30. července na poda-
telnu městského úřadu v pří-
zemí budovy, č. dv. 101, nebo
zašlete na adresu Městského
úřadu v Bohumíně, ul. Masa-
rykova 158, 735 81 Bohumín.
Bližší informace najdete na
www.mesto-bohumín, sekce
Radnice, nabídka práce. (red)

Skončil školní rok
Ve školním roce 2009/2010

absolvovalo docházku v šesti
základních školách Bohumína
1748 dětí v 85 třídách. Oproti
minulému školnímu roku je to
o 68 žáků méně. V mateřských
školách bylo v právě skonče-
ném školním roce umístěno
584 dětí ve věku od tří do šesti
let. (frk)
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Do aquacentra o prázdninách za nižší vstupné

● sobota 10. července od 14 do
16 hodin Tvoříme sochy z hlíny
- obyvatelé skrytých světů. Tvůr-
čí dílna pro děti 7 až 15 let.
● neděle 11. července od 14
do 16 hodin Čarování s korál-
ky - výroba ozdob. Tvůrčí díl-
na pro děti 7 až 15 let.
● pondělí 12. července od 15
do 18 hodin Objevte svého

Tři hodiny za cenu jedné. Taková je
prázdninová nabídka aquacentra v Bo-
humíně. Jeho návštěvníci v něm mo-
hou ve všední dny strávit od července
do září  trojnásobné množství času za
stejnou cenu. Za tři hodiny koupání 
totiž zaplatí jen 70 korun.

»Kromě zajímavého vstupného rozšiřujeme
i otevírací dobu. Od pondělí do čtvrtku si lidé
mohou přijít zaplavat od 6 do 21 hodin, v pá-
tek od 10 do 21 hodin a o víkendech a svátcích
od 8 do 21 hodin. Prázdninové ceny začínají
platit už od pondělí 28. června a vydrží až do
konce srpna. Tři hodiny za cenu jedné se
ovšem vztahují jen na všední dny, o víkendech
lidé zaplatí klasické vstupné,« uvedl Jan Roz-
sypal, ředitel městské společnosti Bospor,
která bazén provozuje. Ročně aquacent-
rum navštíví přes 200 tisíc lidí nejen z Bo-
humína, ale také z okolních měst a Polska.

Stále větší oblibě se kromě bazénu těší 
i letní sporty v kryté hale zimního stadio-

nu, který se nachází v těsné blízkosti aqua-
centra. Badminton, tenis, nohejbal, stolní
tenis a volejbal si tady lidé mohou přijít
zahrát denně od 6 do 22 hodin. »Letní
sporty jsou rok od roku oblíbenější. Jen v loň-
ském roce jsme přivítali přes 30 tisíc návštěv-
níků. Cenu za sportování neměníme, navíc při
využití kurtů druhou či třetí hodinu účtujeme
jen poloviční cenu. Aktuální ceník najdou zá-
jemci na našich internetových stránkách
www.bospor.info. Pokud navíc vyjde i počasí,
je možné zahrát si v zahradě u aquacentra
plážový volejbal,« dodal Rozsypal. 

Sportovně-rekreační areál s bazénem 
a zimním stadionem doplňuje Hobby park
s dětskými atrakcemi. Ten je momentálně
kvůli výstavbě teplovodu a dopravního
hřiště pro veřejnost uzavřen. Maminky 
s malými dětmi se však už v polovině čer-
vence mohou těšit na jeho znovuotevření.
Čekat na ně bude zbrusu nové dopravní
hřiště se semafory a značkami.

Městská společnost Bospor (Bohumín-
ská sportoviště) nabízí lidem širokou šká-
lu sportovních služeb. Kromě aquacentra
provozuje také zimní stadion, Hobby park
i Penzion ve věži. Město letos na aktivity
Bosporu přispělo částkou 5,6 milionu ko-
run ze svého rozpočtu. Z této částky jde
4,4 milionu korun na provoz zimního sta-
dionu, 1 milion korun je určen pro Hobby
park a 200 tisíc korun doplácí město na
chod infocentra a vyhlídky v Penzionu ve
věži. Provoz aquacentra město dotovat
nemusí, protože je ziskové. 

Aquacentrum vyrostlo na zelené louce
přesně před pěti lety. Jeho výstavba stála
městskou pokladnu 100 milionů korun.
Zvedla pro něj ruku drtivá většina bohu-
mínských zastupitelů napříč politickým
spektrem. Ročně se splácí za postavení 
bazénu 12 milionů korun včetně úroků.
Úvěr bude definitivně zaplacen za pět let,
tedy v roce 2015.

Lucie BALCAROVÁ

Foto: František Krejzek

Zábla�osaura - hledáme tým
expertů pro výzkumnou expe-
dici. Pro děti 10 až 15 let.
● úterý 13. července od 15 do
17 hodin Tajemná Zábla�ská
pohádka. Pro malé děti 3 až 7
let v doprovodu dospělé osoby.
● 10. až 16. července od 15 do
17.30 hodin Fotoworkshop
pro předškoláky. Předškolá-

kům (3 až 7 let) v doprovodu
rodičů zapůjčíme starší pří-
stroje, získané fotografie pou-
žijeme ke tvorbě koláže »Nej-
menší léto-kruhy«.

Sejdeme se vždy v areálu So-
kolovny v Záblatí, ale jen za
hezkého počasí - nesmí pršet,
ani padat trakaře. S sebou si
donesete vyplněnou a pode-
psanou přihlášku. Zápisné na
každou tvůrčí dílničku i po-
hádku činí 10 korun. Nezapo-
meňte na vhodné oblečení, 
abyste se mohli zašpinit a ma-
minky se nezlobily. Přibalte si

také svačinku a nápoj, abyste
netrpěli žízní. A hlavně dob-
rou náladu!

Přihlášky jsou k dispozici ve
školách na Bezručově ulici, 
v Záblatí, v mateřských ško-
lách na ulici Tovární, Na Pís-
kách a Bambino. Vyzvednout
si je můžete také v Salónu 
Maryška na náměstí T. G. 
Masaryka v úterý a čtvrtek od
15 do 18 hodin.  Za tým Léto-
kružáků vás zdraví

Kamila SMIGOVÁ, 
smigova.kamila@seznam.cz

tel. 776 577 722

Maryška zve: Přij�te do Záblatí na dětské Léto-kruhy 
Občanské sdružení Maryška každým rokem připravuje fes-

tival Léto-kruhy. Letos to bude už po desáté. V tomto roce
jsme se rozhodli, že hlavní část tohoto festivalu uskutečníme v
Záblatí u Sokolovny, a to v termínu od 10. do 17. července.
Pro děti jsme připravili zajímavé tvůrčí dílničky.
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ANKETA: Jak občané vnímaj í  rozkopané město?

Nepříjemným problémem pro občany
Bohumína jsou v současné době rozko-
pané ulice, chodníky, uzavřené komuni-
kace, mnoho rozpracovaných staveb. 
V malé anketě jsme se zeptali náhod-
ných chodců: Jaký je váš názor na staveb-
ní práce, které probíhají ve městě?

■ Martin, 30 let: Ko-
nečně to spravují, sice to
trvá dlouho, lidi nemají
kudy chodit, auta musejí
objíždět, ale někteří ales-
poň mají práci. Když vy-
držíme ještě chvilku, tak
to bude dobré, a nako-
nec budou všichni říkat,

že je fajn, že se to udělalo.
■ Alena: Je to dost hrozné, ale až to bude ho-
tové, bude tady zase pěkně.
■ Pavla, 39 let: My nejsme z Bohumína, ale
je tu chaos. Nejvíc mi vadí zavřený park. Jsme
z Rychvaldu, ale ráda bych tady jezdila s dítě-
tem na houpačky. Začnou prázdniny a nedá se
toho využít.
■ Alena: To je něco strašného, člověk nemůže
nikam na kole, je to strašné, nedá se to vydržet.

■ Kazimír, 75 let: Je 
to nutnost a je to ke spo-
kojenosti všech občanů
Bohumína, musíme mít
trpělivost.
■ Mirka, 75 let: Já
jsem ráda, že to probíhá.
Neustále doplácím za
teplo a pak budeme mít

levnější topení. Vyměňují nám taky okna.
■ Leoš, 65 let: Musíme to vydržet, je to už
poměrně dobré, nemám s tím problémy.
■ Petr, 56 let: Musí se to udělat, když město
dostalo peníze z Evropské unie. 

■ Jan, 65 let: Jestli je to
potřeba, tak proč ne. Já
jsem z Pudlova, mi to to-
lik nevadí.
■ Veronika, 61 let:
Musíme vydržet a přežít,
nedá se nic dělat. Ale 
je třeba dávat pozor.
Když jedu do Starého

Bohumína, beru si helmu. Ulice Slezská od
hranic je te� velmi frekventovaná, kdysi tomu
tak nebylo. 

■ Dana, 36 let: Pro Bo-
humín je to třeba, ale na
druhou stranu nás to ob-
těžuje. Až to bude hoto-
vo, bude to fajn.
■ Anonymní: Mám 
úraz na noze a velice
špatně se mi chodí.
Chodníky jsou rozkopa-

né, je tady velký provoz. Nevím sice co se ko-
pe, ale je to určitě pro dobrou věc.
■ Vilém, 68 let: Marná sláva, musí se to u-
dělat. Je třeba vydržet.

■ Miroslav, 66 let: Já
na to nemám žádný ná-
zor, bydlím ve Skřečoni 
a tam máme všechno 
v pořádku. Tady projedu
dvakrát za týden, mě to
neobtěžuje.
■ František, 62 let:
Pro motoristy odjinud je

to doslova pohroma, mnoho ulic je uzavře-
ných. Radnice ale nejspíš využila dotovaných
investic, a tak se tu sešlo několik staveb.

Připravil: František KREJZEK

Jednotka SDH Kopytov
byla pověřena uspořádáním
okresního kola soutěže mla-
dých hasičů. Soutěž byla na-
plánována na 29. květen 
a měla se konat na hřišti Zá-
kladní školy na ulici Čs. ar-
mády v Bohumíně.

Kopytovští hasiči byli zcela
vytíženi odstraňováním ná-
sledků povodní v Bohumíně,
ale díky obětavé pomoci dob-
rovolných hasičů z Karviné,
zvláště starosty SDH Karviné-
Hranic pana Zdeňka Witosze,
se soutěž  podařilo uspořádat 
v náhradním termínu v neděli
6. června na hřišti v Karviné-
Hranicích.

Do II. části celostátní hry
Plamen ze zapojilo 28 závod-
ních družstev z Karviné, Haví-
řova, Bohumína, Orlové, Dou-
bravy, Českého Těšína, Cho-
těbuzi, Rychvaldu a Těrlicka,
celkem okolo 220 dětí.

Město Bohumín v soutěži re-
prezentovala pod vedením Mi-
chala Mlynkece dvě družstva 
z SDH Kopytov - družstvo
mladých hasičů, které se umís-
tilo na  4. místě, a dorostenecké
družstvo, které svoji soutěž vy-

hrálo, a tím si  zajistilo postup
do krajského kola. To se bude
konat ve Vítkově na Opavsku.

Město Bohumín převzalo
záštitu nad konáním soutěže 
a uhradilo poháry, medaile 
a upomínkové předměty pro
účastníky soutěží. Jménem měs-
ta Bohumína pozdravila účast-
níky soutěže členka zastupitel-
stva města Marta Bočková.
Velitel soutěže Michal Mlyn-

kec poděkoval městu Bohu-
mín za finanční podporu, bez
níž by se soutěž nemohla usku-
tečnit.

Blahopřejeme dorostencům
SDH Kopytov k zaslouženému
vítězství a přejeme všem mla-
dým hasičům hodně úspěchů
v dalších soutěžích!

Marta BOČKOVÁ, 
členka Občanského sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní kolo hasičské soutěže

Vítězné dorostenecké družstvo SDH Kopytov. Foto: Michal Mlynkec

Senior klub žije
pestrým programem

Vedení Senior klubu zve bo-
humínské seniory - důchodce
starobní i invalidní, do svého
areálu na ulici Okružní 1069,
kde bývá otevřeno v pondělí
až pátek od 13 do 17 hodin.

Klub funguje pro všechny dů-
chodce, kteří bydlí na území Bo-
humína. Využijte naše prosto-
ry a zúčastněte se všech akcí. Je
zde možnost práce na počíta-
čích, cvičení paměti, výroba ke-
ramiky, karetní a společenské
hry, posezení u kávy, čaje i vína,
besedy s významnými a zajíma-
vými lidmi, zájezdy, vycházky
do okolí, kuželky, pedikúra, di-
vadlo a další. Přij�te mezi nás
a přive�te své kamarády. Další
informace na telefonním čísle
552 340 205 nebo 724 938 426.

A jak by se dalo s trochou
nadsázky a humoru charakteri-
zovat »bohatství stáří«? Stříbro
ve vlasech, zlato v ústech, ka-
meny v ledvinách, cukr v krvi,
olovo v nohách, železo v cévách
a nevyčerpatelné množství ply-
nů. Ani jsme netušili, že nahro-
madíme takové bohatství.

Anna ŠVANCAROVÁ, 
koordinátorka

p o z v á n k a
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125 let ŽDB GROUP a.s. Bohumín
firma slavila se všemi Bohumíňáky

Výherkyní kvízu č. 2 z OKA č. 10
je Michaela Vrožinová.

Uveřejňujeme 3. 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
16.7.2010. Spolu s odpovědí na sou-
těžní otázku uve�te prosím váš tele-
fonický kontakt. Výherci budou od-
měněni a zveřejněni v OKU č. 14.  

? SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: V rám-
ci konání oslav výročí se pro
zaměstnance společnosti usku-

tečnilo sportovní klání. V jakých
sportech se soutěžilo? 

Soutěžní kvíz pro čtenáře Oka

Celodenní program byl odstartován 
v 9 hodin v areálu »Na Kuželně«, kde se
již ke 4. ročníku sportovního klání sešli za-
městnanci z různých provozů napříč fir-
mou. Montérky, kostýmky a obleky lidé
pro tento den nechali doma a pro sportov-
ní den je vyměnili za trička, šortky a dresy.
Sportovní část oslav přilákala téměř 240
účastníků. Padl tak dosavadní rekord
Sportovních dnů. Jednotlivci se věnovali
kuželkám. Družstva, složená z pracovníků
jednotlivých provozů, pak bojovala o ví-
tězství ve volejbalu, nohejbalu a fotbalu.
Výkony hráčů byly i přes panující tropické
teploty maximální a obdivuhodné. 

Na oslavy železáren a drátoven vyrazily
celé rodiny. Zatímco dospělí bojovali o bo-
dy na hřištích, jejich děti se mohly s chutí
oddávat radovánkám na Pohádkové cestě.
Když si poradily s nevšedními úkoly, čeka-
la je zasloužená sladká odměna. Netřeba
zdůrazňovat, že oblibě se těšily také balón-
ky, trampolína a skákací hrad. 

V podvečerních hodinách železárny 
a drátovny otevřely své pomyslné brány
široké veřejnosti. »Oslavte výročí s námi«,
vzkázala ŽDB GROUP svým zaměstnan-
cům, jejich rodinám a všem Bohumíňá-

kům. Firma je pozvala na náměstí T. G.
Masaryka, kde od 18 hodin probíhal vel-
kolepý program. 

Diplomy, poháry a další hodnotné ceny
byly předány vítězům sportovní části oslav
osobně z rukou generálního ředitele ŽDB
GROUP Jana Marinova. 

Železárny a drátovny jsou nedílnou sou-
částí Bohumína, patří do jeho života a jsou
s ním přímo spojeny. Firma dlouhodobě
finančně podporuje organizace a instituce
z oblasti zdravotnictví, školství, sportu
mládeže a charity, které působí na území
tohoto města. Proto byly na »Dni ŽDB
GROUP« slavnostně předány dárkové še-
ky do rukou zástupců těchto organizací.

»Co si představíte, když se řekne ŽDB
GROUP?« Takové bylo téma výtvarné
soutěže pro žáky 1. stupně základních škol.
125 let společnosti tak neopomněli ani ti
úplně nejmenší. Vítězem klání se stali a fi-
nanční dar obdrželi žáci Základní školy ve
Starém Bohumíně. 

Oslava 125 let trvající tradice železáren
a drátoven přilákala do centra města tisíce
lidí. Bavily je hvězdy českého hudebního 
i tanečního nebe. Na pódiu zatančil také
úspěšný soubor Radost a Impuls, čaroval

Fantom kouzel, šlehaly plameny při 
Fire show a zpíval Petr Bende a ABBA
Chiquita revival. Hlavní hvězda večera 
a loňská stříbrná slavice Lucie Vondráčko-
vá uvedla publikum pěkně do varu a vy-
stoupila se soudobými hity Vítr, Strach 
a mnohými dalšími. Slavnostní ohňostroj
byl vyvrcholením celodenních oslav. 

Olga PUCHOVOVÁ

ŽDB - tři písmena, která jsou v Bohumíně známá jako máloco. Železárny a drá-
tovny znají dospělí i děti, a to už 125 let. Přesně tak dlouhá je tradice největšího za-
městnavatele ve městě. V sobotu 12. června společnost uspořádala »Den ŽDB
GROUP« s bohatým programem a své výročí oslavila v pohybu, stejně jako zábavou.

Foto: archiv ŽDB Group



Kdy jste podnikl
svou první objev-
nou cestu?

Cestoval jsem
od mládí, ale jen

do socialistických států. Na západ jsem se
podíval poprvé s oddílem vzpěračů v roce
1963. První má cesta za poznáním vedla do
skandinávských států společně s kamará-
dem, který tam měl strýce. Projeli jsme ten-
krát Švédsko, Norsko, Finsko a Dánsko.
Byli jsme za polárním kruhem a viděli věci,
o kterých se nám tenkrát ani nezdálo. Omy-
lem jsme překročili hranici americké vojen-
ské zóny, ale dlouho nás tam nenechali.
Museli jsme tento prostor rychle opustit.

Proč právě expedice do Afriky ve vás vyvolala
potřebu napsat cestopis?

Jako kluk jsem viděl v bohumínském kině
film Hanzelky a Zikmunda o jejich cestě po
Africe a výstupu na Kilimanjaro. Touha
navštívit tato místa ve mě žila až do nedáv-
ných dnů. V roce 2007 se mi klukovský sen
proměnil ve skutečnost. Zážitky byly tak sil-
né, že jsem se rozhodl podělit se o ně, i o fo-
tografie z cest, se všemi, kteří si přečtou můj
cestopis. Jsou v něm jen a jen mé prožitky,
pocity a příhody, které když člověk neprožije
na vlastní kůži, nedovede pochopit. A cesta
na Kilimanjaro byla pro mne »pěrunské« 
utrpení a vyčerpání. Ale musíte to zkusit. 

Prodělal jste nějakou speciální přípravu 
před odjezdem do Afriky?

Zmíním jen tu nejhorší - absolvování očko-
vání proti žluté zimnici, břišnímu tyfu, žlou-
tence, meningokoku, obrně a dalším nemo-
cem, které u nás nejsou. Museli jsme s sebou
mít antimalarika, tablety proti průjmu, 

zácpě, bolestem, takže jsme měli rozděleno
po batozích asi třicet druhů různých léků.

Chystáte se na další zajímavé cesty?
Samozřejmě, mám ještě několik snů.

Mongolsko - jedna z panenských zemí, nej-
méně postižená civilizací. Obrovské území,
které musíte projet na hřbetě koně. Přátelé
mě na to upozorňují a já musím začít tréno-
vat jízdu na koni na výdrž.

Možná ve vás vydání první knihy vyvolá touhu
popsat své dřívější cesty. Uvažujete o tom?

Ze všech svých cest mám soustu zápisků,
ze kterých by se dalo napsat několik knih,
ale je to příliš nákladné a není vůbec jisté,
jestli se vám náklady alespoň zčásti vrátí.
Přesto bych rád ještě v psaní pokračoval.

Kde může zájemce vaši knihu sehnat?
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Boris Mišák si splnil klukovský sen
Naše město má nového spisovatele. Svou první knihu vydal

po mnoha letech cestování křížem krážem Amerikou, Evropu
i Afrikou Boris Mišák. Dnes je mu sedmdesát a kniha Afrika,
můj klukovský sen, se stala skutečností. Autor nevšedního 
cestopisu, který nás zavede do kráteru Ngorongoro, na ostrov
Zanzibar i na vrchol Kilimanjaro, odpovídá na naše otázky:

Ve stáncích s novinami, ve vestibulu 
nádraží Českých drah, naproti nádraží, 
v tabáku u restaurace na Špici, u školy na
třídě Dr. E. Beneše a na naší tržnici.

■ ■ ■

V Salónu Maryška se ve čtvrtek 8. čer-
vence v 18 hodin uskuteční křest knihy 
Afrika, můj klukovský sen, na který jste 
srdečně zváni. Dozvíte se zde také další 
podrobnosti přímo z úst cestovatele a spi-
sovatele Borise Mišáka.

František KREJZEK

Divadelní festival
pod širým nebem

Program letních měsíců ve městě je na-
bit novinkami a zajímavými akcemi, ze
kterých si vyberou děti i dospělí. V prv-
ním letním týdnu uspořádala agentura
K3 Bohumín divadelní festival přímo na
náměstí T. G. Masaryka. 

22. června vystoupil soubor Timboj Bohu-
mín (foto vpravo) s komedií Povídky z Bohu-
mínské kapsy. Předlohou byly Čapkovy povíd-
ky, upravené na »bohumínské rozměry«.

(Pokračování na str. 13) Foto: František Krejzek
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Město nezapomíná na své pedagogy

Třicet bývalých učitelů a správních pracovníků bohumínské-
ho základního školství, středních škol a Domu dětí a mládeže
přijala 17. června na radnici místostarostka Věra Palková. Byli
mezi nimi učitelky, vychovatelky, kuchařky školních jídelen,
školníci a školnice, uklízečky i topiči. 

U příležitosti jejich životních výročí jim Věra Palková popřála vše
nejlepší a spolu s Pavlou Skokanovou, vedoucí odboru školství, kul-

tury a sportu předaly všem dárek s kytičkou. Nejstaršími jubilantka-
mi byly Věra Turková a Hilda Malá, které letos oslavily osmdesáté
páté narozeniny. Malou oslavu připravují na radnici každoročně
pro ty, kteří oslavují kulatiny a půlkulatiny od šedesáti do pětaosm-
desáti let. Pro oslavence je to příležitost posedět s bývalými spolu-
pracovníky u kávy, zavzpomínat na své školy a pracoviště a podělit
se o radosti či problémy s přáteli.

Text a foto: František KREJZEK

Uplynulé povodně ukázaly sílu vodní-
ho živlu a způsobily stovkám bohumín-
ských rodin značné problémy. Věříme
však, že milovníci vodáctví na naše řeky
nezanevřeli, a že opět využijí městské
půjčovny lodí ve Starém Bohumíně. 

S vlídnou tváří Olše se již potkala pade-
sátka vodáků na sjezdu Olše z Věřňovic do
Zabełkowa v pátek 11. června. Od července
nabídnou hraniční meandry Odry opět ke
zhlédnutí své zákruty, kde může být i zají-
mavé pozorovat následky síly květnové po-
vodně. 

Půjčovna lodí zahajuje svou činnost v so-
botu 3. července. O letních prázdninách bu-
de provoz každou sobotu i neděli a ve svátky
5. a 6. července. Půjčovna byla pro letošní
sezonu rozšířena o 2 čtyřmístné rafty, které
jsou vhodnější pro méně zdatné a začínající
vodáky. Kromě pádel a vest bude vodákům
k dispozici celkem 8 plastových kánoí, 2 na-
fukovací kánoe, 2 plastové třímístné kánoe
a 3 čtyřmístné rafty. Pro zájemce, kteří chtě-
jí zhlédnout krásy meandrů Odry z hladiny
řeky, budou organizovány jak dopolední,
tak odpolední sjezdy. Provoz půjčovny zajiš-
�ují dobrovolní hasiči ze Starého Bohumí-
na, pokud průtok vody v Odře bude pod 60
m3/s. Kontakt: Milan Piperek, velitel jednot-
ky, telefon 731 130 686.

Provoz půjčovny lodí začíná 3. července

Pro dopolední sjezd se půjčují lodě ve
Starém Bohumíně za starým hraničním
mostem u stanice Povodí Odry v 9 hodin,
pro odpolední sjezd ve 14 hodin. Odevzdat
lodě je nutno nejpozději po dvou hodinách

Vodáci při splutí Olše. Foto: František Krejzek

od půjčení u mostu v Zabełkowě, za souto-
kem Odry s Olší.

Mimo stanovené půjčovní hodiny lze 
využít půjčovnu lodí během pracovního
týdne odpoledne po předchozí dohodě s ve-
litelem jednotky místních hasičů Milanem 
Piperkem za podmínky, že sjezdu meandrů
Odry se zúčastní skupina alespoň 6 lodí.

Rozšíření půjčovny lodí o 2 čtyřmístné
rafty proběhlo díky projektu »Řeky rozdě-
lují, řeky spojují - vybudování nástupních
míst pro vodáky na Odře a Olši«, který je
spolufinancován Evropskou unií  v rámci
operačního programu přeshraniční spolu-
práce CZ-PL 2007-2013 z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj, státního rozpočtu
ČR a rozpočtu města Bohumína.

Lodě jsou půjčovány na vlastní nebezpečí
za podmínky dodržování organizačního řá-
du půjčovny lodí a respektování zásad cho-
vání v přírodní památce. Před zahájením
provozu provedli provozovatelé půjčovny
kontrolní sjezd řeky a prohlídku meandrů.
Přejeme všem vodákům jen krásné zážitky 
z plavby.

Lumír MACURA, 
vedoucí organizačního odboru

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE
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p o z v á n k y

c y k l i s t i k a

● 3. července: POZOR -
ZMĚNA, tento výlet se měl jet
o den později, ale vzhledem 
k termínu závodu okresního
přeboru MTB v Orlové jsme
byli přinuceni zajímavou akci
posunout o den dříve. Trasa
Bohumín - zadními cestami do
Orlové - Havířov - Bludovičák

Nejrůznější způsoby zásahů
ve vodě a záchrany tonoucích
osob si v uplynulých dnech vy-
zkoušelo přes 50 hasičů z Čes-
ka, Nizozemska, Velké Britá-
nie a Polska. 12. ročník mezi-
národního cvičení proběhl
pod patronací Evropské unie.
V jednom z týmů, který repre-
zentoval Hasičský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje,
zabodovali také dva hasiči 
z Bohumína. Jejich družstvo
obsadilo 2. místo. Klání probí-
halo na Slezské Hartě.

V těsném závěsu jen o jedi-
ný bod za prvním místem v ka-
tegorii »water search and res-
cue« skončil český tým "B", 
v jehož řadách soutěžili také

Radek Štolfa a Robert Záhrad-
ník z hasičské stanice v Bohu-
míně. V této kategorii museli
hasiči prokázat mimo jiné zna-
lost ovládání motorového člu-
nu, správný postup záchrany
tonoucího a rychlé poskytnutí
první pomoci.

»Radek Štolfa a Robert Zá-
hradník patří v oblasti vodního
záchranářství k velkým oporám
naší stanice i moravskoslezských
hasičů jako celku. Oba se na vod-
ní záchranu specializují a na vodě
jsou dlouhodobě velmi úspěšní.
Jsou hasičskými vicemistry re-
publiky v závodu na raftech,« 
říká velitel hasičské stanice 
v Bohumíně Přemysl Švajda 
s tím, že hasiči v Bohumíně 

obecně věnují vodnímu zá-
chranářství velkou pozornost
a neustále se v něm dál rozví-
její.

»Je to skvělá soutěž. Nabízí 
adrenalin a poskytuje zkušenosti,
které pak můžeme využít při 
opravdovém zásahu,« uvedl Ra-
dek Štolfa.

Mezinárodní cvičení nava-
zuje na pilotní projekt Water-
Save. Jeho cílem je příprava
týmů, které se specializují na
zásahy a pomoc v oblastech za-
sažených přírodní katastrofou,
v tomto případě zejména vo-
dou. Několikadenní cvičení
probíhá na různých místech 
v kraji. Kromě Slezské Harty
také na hlučínské štěrkovně,
na Odře u Starého Bohumína
a na umělém vodním kanálu 
v Opavě.

Lukáš KANIA

Mezinárodní úspěch hasičů 
Radek Štolfa a Robert Záhradník, hasiči z Bohumína, obsa-

dili s karvinskými kolegy na mezinárodních hasičských závo-
dech 2. místo.

FBC Fermente Bohumín na turnaji Fatpipe Cup

Slovan Záblatí na
mezinárodní scéně

Mužstvo mužů Slovanu Zá-
blatí bude v sobotu 3. červen-
ce reprezentovat obec na XX.
ročníku mezinárodního fotba-
lového turnaje obcí Záblatí.
Tradičními soupeři jim budou
LKS Orzel Zablocie (Polsko),
TJ Sokol Záblatí u Prachatic
(Čechy) a TJ Družstevník Zá-
blatie u Trenčína. Pořadate-
lem a místem letošního roční-
ku je slovenské Záblatie. Pro
zvýšení úrovně turnaje ode-
hrají předzápas staří páni Slo-
vanu Záblatí proti starým pá-
nům pořadatelského klubu.

Ivo SEBERA

Pozvánka na
prázdninový aerobik

V areálu Gymnázia Františ-
ka Živného probíhá po dobu
prázdnin cvičení aerobiku. Cvi-
čí se na venkovní ploše s umě-
lým povrchem vždy od 19.30
hodin. V případě nepřízně po-
časí se cvičení přesouvá do tě-
locvičny. Cvičebními dny jsou
pondělí, středa a čtvrtek. Vstup-
né 40 korun. Těší se na vás
Gabka a Eva. 

Další cvičení budou probí-
hat každou neděli ve Sport-
centru od 19 hodin pod vede-
ním Ivety. (nied)

- Životice - po červené do Kar-
viné - Bohumín. Sraz v 9 hodin
na náměstí T. G. Masaryka.

● 5. - 6. července: Dvou-
denní minipu�ák. Sraz máme 
v 6.15 hodin na nádraží a jede-
me do Olomouce. Trasa je při-
pravena podle podmínek plně-
ní Oblastního odznaku »Lito-
velské Pomoraví«. A protože
budeme nocovat v přírodě, je
třeba mít s sebou kvalitní spa-

cák a karimatku. A pro případ,
že bychom chytili nějakou pře-
háňku, tak i rezervní oblečení.
Vrátíme se v úterý večer. 

● 18. července: Po dálnici
pojedeme do Polska až na vr-
chol stoupání - dále do Golko-
wic - Petrovic (navštívíme mo-
tokrosovou tra�) - Doubrava -
Orlová - Bohumín. Sraz v 9 ho-
din na náměstí T. G. Masaryka.

Rostislav ŠAFRATA

V termínu od 18. do 20.
června se v Ostravě uskuteč-
nil 10. ročník florbalového
turnaje Fatpipe Cup, pořá-
daného místním florbalo-
vým klubem FBC Ostrava. 

Turnaje se zúčastnily přední
české florbalové kluby, ale ta-
ké týmy složené z předních
českých florbalistů nebo hoke-
jistů, jako byl například Tomáš
Fleischmann z týmu Washing-
ton Capitals.

Hráči FBC Fermente se v zá-
kladní skupině postupně utka-
li s B týmem Vítkovic, které
porazili 4:1, pak s třetiligovým
týmem FBC Asper Šumperk, 
s nímž prohráli 4:8. Závěrečný
zápas svedli s extraligovými
SSK in X3M. Tomuto praž-
skému týmu podlehli 1:13. 

Do vyřazovacích bojů po-
stoupilo Fermente ze třetí po-
zice a v 1/32 finále narazilo na
havířovskou Slávii, kterou po-

razilo 4:1. Toto vítězství posu-
nulo bohumínský tým do 1/16
finále a souboje s  prvoligovým
Paskov Saurians. Tento zápas

bohumínští prohráli 0:4, ale
svým výkonem si zasloužili po-
chvalu a uznání svých soupe-
řů, kteří nastoupili v komplet-
ních třech formacích proti pou-
hým devíti hráčům Fermente,
jejichž řady museli z osobních
důvodů po utkání se Slávií Ha-
vířov opustit dva hráči.

Vítězem turnaje se stali hrá-
či pořádajícího klubu FBC BiX
Ostrava, v jejichž dresu také
během turnaje nastupoval Bo-
humínský Patrik Posselt.

Sestava FBC Fermente: R.
Mikloš, M. Jurczyk, J. Pietrasz,
V. Kopia, J. Dohnal, P. Pala, O.
Šalbut, V. Borusík, M. Šalaga,
J. Cieslar, P. Kajzar, K. Kaspřak,
M. Tartaini, M. Nejedlý, P. Pa-
lovský. Více informací na
www.fermente.cz.

Ondřej ŠALBUT

Hráči FBC Fermente Vojtěch Kopia (č. 9) a Václav Borusík (č. 12) se
snaží zabránit střele na branku v utkání s FBC Asper Šumperk, který
na turnaji startoval pod názvem »Metelesku blesku«.
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Jaro na Krymu (2)
Seriál vyprávění speleologů o zážitcích 

z letošní cesty na Krym píše Josef Wagner

(Pokračování z minulého čísla)
Zpátky do Simferopolu (což

je asi 100 km) se nechce, ale
Saša domluvil nocleh u jeho
přítele Míši - jak říkal doktora
a jeskyňáře. Říkal jsem si, že
to bude nějaká chaloupka ne-
bo byt v paneláku, jakých jsme
viděli na Ukrajině desítky. To
jsem se spletl. Míša, od doby,
kdy byl s námi v jeskyních na
Čatyr Dagu, trochu politicky
povyrostl. Z doktora v sanato-
riu je nyní poslanec za malou
část krymského pobřeží a pod-
le toho povyrostl i jeho životní
standard. V lesích mezi skala-
mi s nádherným výhledem na
Jaltu vybudoval mezi vilami ji-
ných milionářů svou reziden-
ci. Myslím, že nejeden milio-
nář z Beverly Hills by jim mo-
hl závidět. A vše samozřejmě
ze dřeva.

Večer u vína ze sklepů Mas-
sandry (láhev za několik tisíc)
se dovídám, jak se tady žije po-

slancům a jim podobným pod-
nikatelům. Potřebuješ posta-
vit hotel na území, kde se to
nesmí? Nemáš odpady na fi-
remní budově? Potřebuješ stát-
ní zakázku? On ti poslanec po-
radí a pomůže. A samozřejmě
ne zadarmo.

Nedaleko stála krásná vý-
stavná dřevěnka s nápisem
Penzion, a tak se ptám, za ko-
lik a kdo tady na ni jezdí. Prý
tak za 1000 až 5000 dolarů za
noc! A kdo? Třeba Alla Puga-
čeva a jiní umělci. Je mi to jas-
né, za jednu noc zaplatí více,
než průměrný Ukrajinec vydě-
lá za 4 roky.

Víno piji stále sám, a tak se
ptám Míši: »Ty nebudeš pít tak
dobré víno?« - »Ne, nebudu, je
týden do Velikonoc, já se po-
stím.« Tak to jsou změny, ještě
nedávno jsme spolu popíjeli
vodku a bylo jedno, jestli je
půst nebo oslavy VŘSR. Na
Ukrajině se počet věřících ne-

ustále mnohonásobně zvyšuje
a kupodivu i mezi byznysma-
ny. A stejně tak množství no-
vě stavěných pravoslavných
kostelů. Nové pozlacené ko-
pule svítí ve všech, i těch nej-
zapadlejších vesnicích.

Příští ráno prší, je zima a ří-
kám si, zda jsme vůbec na Kry-
mu. Dostávám od Míši prů-
vodkyni po pobřeží doktorku
Irenu, šarmantní dámu na vy-
sokých podpatcích. Balím fil-
mové nádobíčko a vyrážíme
Míšovým čtyřlitrovým Land
Cruiserem (mezitím, co jeho

žena odjela nejnovějším mer-
cedesem ke své pedikérce),
směrem k paláci Massandra.
»Raději pojedu s vámi,« řekl Mí-
ša ráno, a já jsem brzy pocho-
pil, proč. Projel jsem za ním
zákazem vjezdu k paláci a jen
jsem vytáhl stativ a kameru,
vyskočili odněkud dva ozbro-
jenci a se slovy »Nelzja sni-
ma�!« se hnali ke mě. Krátký
pohovor Míši s průkazem (asi
poslaneckým) v ruce - a už
jsem mohl točit, třeba celý
den.

(Příště dokončení)

Divadelní festival pod širým nebem
(Dokončení ze str. 10)

Inscenaci sledovaly desítky di-

váků, kteří se bavili zejména

při replikách, v nichž zaznívala

jména známých bohumínských

osobností. Ochotnický soubor

mladých Timboj sklidil zaslou-

žený potlesk, který se ozýval 

už i v průběhu hry. Ještě tentýž

večer se na náměstí odehrály

další dva divadelní kusy, ten-
tokrát již s osvětlením.

Dalšími představeními pak
na festivalu potěšily diváky 
divadlo Devítka, soubor Jiří-
kovo vidění Ostrava, Damater
Český Těšín, divadlo jednoho
herce Radost z Ostravy, Tom 
a Jeff z Havířova a ochotnický
divadelní soubor Odřivous 
Bílovec.

Pořadatelé do programu za-
řadili poctu Ladislavu Smolja-
kovi, kterou společně s klubem
Palcát na náměstí doplnili zvu-
kovým záznamem představení
jedné z cimrmanovských her
Afrika. Lidé mohli napsat vzkaz,
zapálit svíčku a poslouchat. 

»Letošní festival byl pilotní ak-
cí, která měla za úkol provést
průzkum zájmu o tento druh zá-

Jarní hřeben Čatyr Dagu. Foto: Josef Wagner

bavy ve městě. Obeslali jsme dva-
cet divadelních souborů, ale ne
každá inscenace se dá hrát na
malém jevišti pod širým nebem.
Výsledek průzkumu zájmu nás
mile překvapil. Příští rok budeme
pokračovat prvním oficiálním
ročníkem Bohumínského divadel-
ního festivalu,« prozradil ředitel
K3 Bohumín Karel Balcar.

František KREJZEK

Vžitá představa široké veřejnosti spočí-
vá v tom, že učitelský život je »procházka
růžovým sadem«, ve škole jsou pár hodin
denně, mají dva měsíce letních prázdnin,
k tomu navíc prázdniny podzimní, vánoč-
ní, jarní a velikonoční. Takže kdy vlastně
pracují? Učitelé by naopak každému, kdo
má tuto představu o jejich práci, rádi na
zkoušku uvolnili své místo před tabulí a za
katedrou.

V červnu jsem se zúčastnila konference
k projektu AutoNet - nová kvalita výuky,

který je zaměřen na tvorbu výukových
materiálů pro vzdělávání v autooborech. 

V dnešní přetechnizované době již ne-
stačí učiteli jen tabule a křída. Musí v žá-
cích probudit zájem o studovaný obor,
musí střídat metody a formy výuky, poprat
se s rostoucí absencí žáků ve škole i v od-
borném výcviku, přimět je k základním
pracovním návykům, připravit na vstup
do profesního života tak, aby byli na trhu
práce konkurenceschopní. Je velmi dobře,
že máme pedagogy, kteří neberou svou

práci jen jako zaměstnání, ale jsou ochotni
podílet se aktivně na procesu vzdělávání,
sebevzdělávat se, vyhledávat nové infor-
mace, být ve svém oboru stále »in«.

Na adrese www.net-auto.cz. brzy najde-
te mimo jiné i výukové materiály, které
budou volně přístupné všem. A možná 
sami najdete něco, co vás zaujme, něco co
můžete využít. Snad tak pak získáte jiný
názor na práci pedagogů.

Zuzana SERBOUSKOVÁ, 
ředitelka Střední školy Bohumín

Učitelé nejen učí - musí v žácích probudit zájem
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Co se honilo hlavou senátorovi Petru
Víchovi a poslanci Alfrédu Michalíkovi,
když hlasovali o zrušení těchto poplatků?
Přitom moc dobře věděli, že bez výběru
poplatků by městská nemocnice skončila 
v několikamiliónové ztrátě? Hlasovali jako
hospodáři, či jako věrní straníci? Když te�
kličkujeme po rozbitých krajských cestách
ve snaze nezranit se či nepřijít o kolo, na-
padne někoho, proč kraj takto zbytečně
utratil přes 34 milionů korun a kolik děr,
výtluků a stržených krajnic mohlo být za
to opraveno?

Volby do parlamentu, díky ČSSD něko-
likrát odkládané, přinesly opět líbivá hesla
- třinácté důchody, nové a vyšší sociální
dávky, podpory na všechno - no ráj na ze-
mi. Měli bychom děkovat krizi a zbankro-
tovanému Řecku, že většině zdejších oby-

vatel naštěstí spadly růžové (vlastně oran-
žové) brýle a velmi zblízka uviděli realitu -
že i státní dluhy se musí splácet, že je musí
zaplatit společně všichni občané zadluže-
né země a že se nedá žít stylem po nás 
potopa.

Když jsem na zastupitelstvu žádal, aby
při projednání výročních zpráv městských
společností občané věděli, kolik město
muselo dát BOSPORu a městské nemoc-
nici, aby byly v plusu, dostalo se mi od sta-
rosty jen posměšků a nervózních urážek.
Je ke cti řediteli nemocnice Vojtěchovi
Balcárkovi, že ač radním za ČSSD, férově
veřejně sdělil, že nemocnice by bez dotace
7 milionů korun a bez vybraných poplatků

4,1 milionu korun byla v obrovské ztrátě -
je snad pravda chybou či slabostí? Že
BOSPOR potřebuje ročně 18 milionů ko-
run dotaci z města, aby byl v plusu, neko-
mentoval raději nikdo.

Ve volebním programu bohumínské
ČSSD pro komunální volby v roce 2006 se
dočteme: »Dohlédneme na dokončení proti-
povodňové ochrany celého města.« Jakožto 
obyvatel zatopeného Pudlova mohu 
z vlastní zkušenosti sdělit, že když jsem
musel v květnu opět po 13 letech evakuo-
vat svou rodinu, pochopil jsem, co zname-
ná ono »dohlédnout« - v nedohlednu jsou
protipovodňové valy ve Vrbici a Pudlově,
zato máme zatopené protipovodňové hrá-
ze v Šunychlu, opětovně protržený břeh
Vrbické štěrkovny, neexistující či ne-
funkční zpětné klapky v hrázích, akutní
hrozbu Bohumína bez elektřiny, zatope-
nou Novou Ves, Kopytov, nemocnici atd.
Každý a� sám zhodnotí …

■ ■ ■

Člen našeho místního sdružení ODS
Mgr. Pavel Drobil byl zvolen místopředse-
dou ODS. GRATULUJEME!

David MARYŠKA, 
předseda MS ODS Bohumín

Když hesla a sliby z cizí kapsy přestávají zabírat…
… ČSSD najednou neví, co lákavého napsat do svého volebního programu. Kraj-

ské volby v roce 2008 ČSSD vyhrála díky vábení, že zruší regulační zdravotní po-
platky, byť tyto poplatky nikdy nebyly a nejsou v kompetenci krajů, nýbrž parla-
mentu. Ale lidem se to zalíbilo - kdo by nechtěl něco zadarmo? Jenže lidé toto jejich
heslo vzali vážně, tak co teď s tím? Oranžoví hejtmani zasedli a vymysleli, že jako
všemocní vládci krajských rozpočtů budou poplatky proplácet. Že tím porušovali
rovné postavení ostatních zdravotních zařízení, znevýhodňovali je, utráceli peníze
nás všech na nedovolenou veřejnou podporu v rozporu s rozhodnutími soudů i EU
- no a co, vždyť čí jsou kraje?

p o l i t i k a

To by však nemuselo vést vždy
před blížícími se volbami k tvr-
dé, a bohužel mnohdy nepravdi-
vé, kritice města. Přesto se stej-
ný scénář opakuje před každými
komunálními volbami. Zastupi-
telé ODS tři a půl roku poctivě
pracují v zastupitelstvu, komi-
sích a výborech, jejich členové
jsou zastoupeni ve všech orgá-
nech městských společností, je-
jich práce si vážím. My ve svých
letáčcích také vždy napíšeme, že
vše, co se povedlo, je výsledkem
práce zastupitelů všech stran.

Tři měsíce před volbami se
dozvíme, že vše je špatně. I to,
pro co hlasovali také oni. 

Bospor by prý zkrachoval,
kdybychom jej nedotovali. Že
ona dotace je splátkou úvěru 
a úroku za stavbu bazénu, pro
kterou hlasovali všichni zastu-
pitelé ODS, se již nedovíme. Za
kritizované dotování nemocni-
ce se nestydíme. Je určeno pře-
devším na opravy našich budov,

zateplování, nová okna a vyšší
úroveň vybavení. A také na
zvýšení mezd sestřiček a lékařů.
Považujeme to za správné a hla-
sovali pro to
při schvalování
rozpočtu i za-
stupitelé ODS. Jejich předseda
by se jim měl omluvit. 

Že se ODS zaměří na kritiku
současného rozkopání a do-
pravních potíží Bohumína, to
jsem předpokládal již od začát-
ku roku. Ano, mohli jsme měs-
to rozkopat až příští rok po vol-
bách, ale to by lidé neměli lev-
nější teplo již letos a na některé
akce bychom nevyužili dotace.
My však děláme svou práci pro
naše občany, a ne pro to, co by
bylo výhodnější pro nás a náš
volební úspěch. A také považu-
jeme za správné, že vše bude
hotovo najednou a příští rok již
budeme mít nové chodníky 
a cesty a pěknou zeleň. Kdo by
to chtěl snášet každý rok. Také

dopravní stavby měly být již
dávno hotové, to by však minu-
lá vláda a ministr Řebíček
(ODS) místo kupování nemo-
vitostí v Toskánsku musel dob-
ře hospodařit s financemi na
ministerstvu dopravy. To by
však ale zase pravděpodobně
neměl na tu vilu…

Dá se očeká-
vat, že až do říj-
nových voleb

bude tedy tato kritika pokračo-
vat. V Oku, na veřejném zastu-
pitelstvu, v letáčcích ODS…

Na to se dá těžko reagovat, po
dvou týdnech si již každý nepa-
matuje, o čem se v Oku psalo mi-
nule. A vypadali bychom jako To-
polánkové a Paroubci. Uhádaně 
a uštěkaně. To nechceme. To ni-
čemu neprospívá, nic pozitivního
to občanům a městu nepřinese.

A tak budeme trpělivě snášet 
i určitý hyenismus při využívání
lidského neštěstí při povodni 
k politické kampani, osobní úto-
ky a hru na závist v poukazování
na platy starosty a místostaros-
tů, které jsou dány zákonem, in-
formace, že se práší a může za to
město a kdovíco se ještě objeví. 

Po zkušenostech z uplynulých
let totiž věříme bohumínským
občanům. Vždy dokázali vidět
pozitivní změny ve městě. Tu
spoustu nových a opravených
budov, nové chodníky, starost 
o seniory, o školy a vzdělávání,
boj o zachování nemocnice, to
obrovské množství kulturních,
sportovních a společenských
akcí, které se i díky mnoha 
občanským sdružením konají.
Informovanost a patnáct let bez 
afér. Občané dokázali i pocho-
pit a prominout, když se něco
nedařilo tak, jak bychom všich-
ni chtěli. 

A nikdy nedali na tříměsíční
negativní kampaň pana Maryš-
ky a jeho ODS. 

Občané totiž chtějí výsledky,
ne řeči.

■ ■ ■

P.S. O tom, že veřejně pro-
spěšní pracovníci natírali lavič-
ky na oranžovo, rada opravdu
nevěděla. Ale že krásný nový
interiér kina bude modrý, to
jsme rozhodovali. A nikoho při
tom nenapadlo, že je to barva
ODS. Zůstaňme normální.

Petr VÍCHA, MO ČSSD

David Maryška, předseda místního sdružení ODS a zastupi-
tel města, nás nemůže mít rád. Důsledně jsme po něm vymáha-
li milionovou sankci za nesplnění podmínek kupní smlouvy na
městskou nemovitost ve Skřečoni. Ani voličů nemá ODS 
v Bohumíně mnoho. 

p o l i t i k a
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Vzpomínky - úmrtí 7. července 

by se dožil 70 let 

můj manžel 

a náš tatínek, dědeček,

bratr, švagr, strýc 

a tchán 

pan Jindřich
DURCZOK.

�
S láskou vzpomínají manželka Olga, 

syn Jiří s manželkou Danou, dcera Martina,

vnuci Jakub a Dominik a vnučka Adélka.

Čas plyne, 
vzpomínky zůstávají.

16. července 

si připomeneme 

nedožité 100. výročí

narození 

paní Alžběty
BABIČOVÉ. 

S láskou vzpomínají a nikdy 

nezapomenou dcera Věra, snacha Olga,

ze�ové Emil a Ferdinand, vnučky, vnuci 

a ostatní příbuzní. Děkujeme všem, kdo jí

spolu s námi věnují tichou vzpomínku.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

9. července 

vzpomeneme 

20. výročí úmrtí 

pana Jaroslava
PASTUCHY. 

�
S láskou vzpomínají manželka, 

syn Mirek, dcera Eva s manželem 

a vnuci David a Mirek.

Odešli jste, ale žijete 
v našich vzpomínkách.

1. července by oslavila 

58. narozeniny 

paní Jarmila DOLEŽALOVÁ 

�
a zároveň by oslavil 

55. narozeniny 

pan Pavel DOLEŽAL
z Bohumína. 

�
Stále s láskou vzpomínají 

maminka Irena, 

syn Rostislav s rodinou 

a sestra Soňa s rodinou.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

1. července 

vzpomínáme 

nedožitého jubilea

paní Věry
POLÁKOVÉ. 

�
Manžel, děti  a rodina.

Poděkování všem 
příbuzným, přátelům,
sousedům a známým 

za vyjádření soustrasti,
květinové dary a účast 

na pohřbu mé milované
manželky 

paní Jiřiny KRÁLOVÉ
(9. června 2010). Zvláš� děkuji dcerám

Mirce, Ivaně a Janě a paní doktorce 
Haně Legerské za pomoc a péči po dobu
její dlouhé nemoci. Poděkování pohřební
službě paní Balarinové a za slova útěchy

při smutečním obřadu panu Pavlu 
Kochovi. Manžel Miroslav Král.

Odešli jste, ale žijete 
v našich srdcích.

10. července by oslavila 

90. narozeniny 

paní Anna STOSZKOVÁ, 
která nás navždy opustila 

14. března 2007.

�
3. května uplynulo 25 let od chvíle, 

kdy navždy odešel 

pan František STOSZEK. 

�
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

Za celou rodinu dcera Zdenka.

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

19. července 

vzpomeneme 1. výročí

úmrtí mého manžela 

a našeho tatínka 

a dědečka 

pana Jiřího LANÍKA. 

S láskou stále vzpomínají manželka, 

dcera Silvie, synové Marek a Jiří, 

vnuci Tomášek a Davídek a bratr Olin.

Bez Tebe se životem těžko kráčí, 
při vzpomínce na Tebe slzy tváře smáčí. 
Uměla jsi pomoci, uměla jsi všechno dát,
Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal,

nám jen vzpomínky a bolest zanechal.

22. července vzpomeneme 

nedožité 66. narozeniny 

paní Františky JANDOVÉ.

�
S velikou láskou a vděčností 

stále vzpomínají a nikdy nezapomenou

manžel Josef, 

syn Roman s manželkou, 

dcera Lenka s manželem

a vnučky Lucka, Martina a Renata.



Dům na ulici Petra Cingra č. p. 230 je jednou z vlašto-
vek, které z této lokality začínají dělat »dobrou adresu«.

Nahoře foto před rekonstrukcí, dole obnovený dům s upraveným okolím.
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Blahopřání - jubilea

29. června oslavila

své životní jubileum

70 let 

paní Veronika
KUPKOVÁ 

ze Starého 

Bohumína.

Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 

a životního elánu do dalších let 

Ti přejí manžel Josef, 

sestra Josefa s manželem, 

Kamil, Lenka s manželem 

a malá Lucinka.

2. července 

se dožívá krásného

životního jubilea 

70 let 

paní Anna
SEBEROVÁ. 

�
Při této příležitosti přejeme ze srdce

hodně zdraví, štěstí, elánu a životního

optimismu do dalších let. 

Dcera Lidka a syn Pavel s rodinami.

18. června oslavili 

zlatou svatbu 

manželé 
Ilona a Zdeněk 
JUCHELKOVI 

ze Skřečoně. 

�
Milí rodiče, do dalších společných 

let Vám přejeme hodně štěstí, zdraví,

vzájemného porozumění a lásky. 

Dcery Hanka a Blanka 

s rodinami.

Vzpomínky - úmrtí
Kdo Tě znal, 

ten si vzpomene, 
kdo Tě měl rád, 
ten nezapomene.
20. července 

vzpomeneme 10. výročí

úmrtí našeho 

milovaného manžela,

tatínka a dědečka 

pana Karla KVAKA. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery

Marcela, Kamila a Pavla s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

27. července uplyne

deset let od úmrtí 

mého manžela 

pana Jaroslava
KOHUTKA. 

�
S láskou vzpomínají 

manželka 

a dcery s rodinami.

Jak krásné by bylo Ti
přát. Jak těžké je u hrobu

stát a vzpomínat.

24. července 

by se dožila 95 let 

naše milovaná 

maminka a babička 

paní Kristina KLOSOVÁ.

�
S láskou vzpomínají dcery Anička a Hilda

s rodinami.

Skútry na jezero nesmí!
Občané z Vrbice si na radnici stěžují na

nedovolené používání vodních skútrů na
Vrbickém jezeře. K jízdám vodních skútrů
po jezeře jsme zveřejnili článek v minulém
čísle. Vyplývá z něj, že tato »zábava« je
protiprávní a je ji možno  kvalifikovat jako
přestupek. Podněty ke konání v této věci
je nutné podat Obvodnímu oddělení Poli-
cie České republiky v Bohumíně, které vý-
sledek šetření hlásí Státní plavební správě
Přerov. Jedině tato instituce může zahájit
správní řízení. Telefonovat však můžete 
i na městskou policii (156), která s Policií
ČR v této záležitosti spolupracuje. (red)
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● Provádíme pokládku
plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky,
renovace parket. Více na www.
dvfloor.cz. ✆ 604 265 861.

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

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

● 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.

● 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.

i n z e r c e

p o z v á n k y

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

● Pronajmu byt 1+1, Bohu-
mín, ✆ 736 228 883.

● Přeprava kusových zási-
lek, stěhování, expresní zásil-
ky. Rozvoz po celé ČR a EU. 
✆ 603 195 560.

● Prodám byt 3+1 v osob-
ním vl., 75 m2, ✆ 731 051 867.

● Koupím svářečky do dí-
lenského provozu, ✆ 777 632
583.

● Prodám laboratorní ste-
reoskopický mikroskop Me-
opta G11P, mob.: 732 880 098.

● Pronajmu byt 3+1 v Bo-
humíně, ✆ 736 228 883.

● Nesplňujete podmínky
pro půjčku - prac. sml. na do-
bu urč., věk atd.? Půjčky od 3
000 do 12 000 Kč, věk od 26
do xx. Jen Bohumín a okraj.
části. Volejte 739 428 152.

● Pronajmu podkrovní
3+1 (112 m2) v centru, 2. patro
RD, 9 000 Kč + 2 500 Kč
služby/měs. 1. nájem dopředu,
žádná kauce. V ceně parková-
ní, odpad, pozemek. Internet
možný. Nové! ✆ 608 781 214.

● Pronajmu byt 2+1 na ul.
Mírové, nízká zástavba, po re-
konstrukci, ✆ 732 601 761.

● Sleva 12 - 15 % na renova-
ce nebo pokládku nových
podlahových krytin všem,

kteří byli postiženi povodněmi.
Informace na ✆ 604 265 861.

● Prodám 2+1, Štefánikova
ul., ✆ 737 822 085.

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy, ŽO vlastním, ✆
728 597 581.

● Prodám RD 3+1 v Pudlo-
vě, s garáží, hosp, budovou 
a zahradou s ovoc. stromy 650
m2. Na klidném místě. Rekon-
strukce domu nutná, staveb.
firma zajištěna, není však pod-
mínkou. Cena 850 000 Kč. 
✆ 731 058 303.

● rekonstrukce byt.
a nebytových prostor

● zámkové dlažby

● rozvod vody a odpadu

● topenářské práce

Ing. Milan KURSA
STAVEBNÍ 

A INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE

✆ 604 621 108

ceny inzerce
■ 1 započatý řádek řádkové 

inzerce 24 Kč
■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč
■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,

na šířku 190x128mm 3 600 Kč
■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,

na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

Přijďte v sobotu na 
Rychvaldskou pouť

Nenechte si ujít Rychvald-
skou pou� na náměstí Míru,
která proběhne v sobotu 5.
července od 14 do 20 hodin.
Zároveň pořadatelé zvou ten-
týž den na výstavu spolkové 
a klubové činnosti, která se 
uskuteční od 10 do 19 hodin 
v sále kulturního domu. (red)

Dvoutakty 
se sjedou v Řece

Veterán Trabant klub Bohu-
mín pořádá na konečné v Řece
1. Slezský sraz dvoutaktů. Usku-
teční se ve dnech 23. až 25.
července. Součástí srazu bude
spanilá jízda okolím, soutěže 
s odměnami, pěší výlet na Pra-
šivou, táborák a pokec s přáte-
li. Nebude chybět hudba, zá-
bava, občerstvení nebo šipkař-
ský turnaj. Účastnický popla-
tek za auto je 200 Kč. Více in-
formací získáte na stránkách
www.vtkbohumín.net, nebo
telefonicky na 777 897 470,
608 766 981, 602 793 423. (kul)

Poděkování
Děkuji lékařům a celé-

mu personálu gynekolo-
gického a chirurgického
oddělení za obětavou péči
při mé hospitalizaci v Bo-
humínské městské nemoc-
nici.

Erika STRÝČKOVÁ

Smějeme se s Okem
● Dobrá zpráva: Manželka

volá do práce. Manžel zvedne
telefon a povídá jí: »Zlato, pro-
miň, ale mám tu strašný frmol,
nemůžu si te� povídat.« - »Ale já
pro tebe mám jednu dobrou 
a jednu špatnou zprávu!« -
»Dobře, zlato. Můžu ti věnovat
jen chvilku, takže jen tu dobrou,
jo?« - »No, tak ta dobrá je, že
airbag funguje.«

● Co matrikářky neviděly:
Novomanželé vycházejí z bohu-
mínské radnice. Kolemjdoucí
kluci na sebe spiklenecky mrk-
nou a jeden povídá: »Vystraší-
me je?« Druhý neváhá, rozběh-
ne se k nim a volá: »Ahoj tati!«
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➤ sekání trávy
➤ práce s křovinořezem
➤ veškeré stavební práce
➤ údržbářské práce
➤ úklid pozemků
➤ zámečnické práce

Tel.: 603 366 056

Údržba domu
a zahrady

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

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

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

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.

I n f o r m a c e  o  p o d m í n k á c h  a  c e n á c h  i n z e r c e  
z í ská te  v  redakc i  OKA na  t e l . : 5 9 6  0 9 2  2 8 2

nebo na www.mesto -bohumin.cz ,  
sekce zpravodajstv í /městské noviny Oko.



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 1. do 29. července

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

K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 124

■ PRÁZDNINOVÝ KOLOTOČ - PROGRAM:

11.7. v 15 hodin ROZTÁČÍME KOLOTOČ! VELKÁ
ZAHAJOVACÍ ŠOU. Roztočíme to drahouškové...
policejní ukázkou zadržení pachatele i skupiny de-
monstrantů, ale také předvedením sanitky, policej-
ního auta, armádních zbraní, exhibicí hasičů či
klaunovskou šou. Náměstí T. G. Masaryka.

12.7. v 9 hodin SVĚT Z KOŇSKÉHO HŘBETU.
Jízda na koni, ale také vše o teorii jezdectví a péče 
o koně, ul. Větrná 138, Šunychl, ✆ 604 889 162.

12.7. v 9 hodin a ve 13 hodin PROJDI PAVOUČÍ 
SÍTÍ. Knihovna K3, oddělení pro děti.

13.7. v 9 hodin ZAHRAJEME SI NA VOJÁKY. Park 
F. Chopina u evangelického kostela, za deště Modrá 
fara vedle PZKO, ✆ 608 070 933.

13.7. v 9 hodin TAJEMSTVÍ ČARODĚJNÉ SKŘÍŇ-
KY. Knihovna K3, oddělení pro děti.

14.7. v 9 hodin TVOŘÍME A HRAJEME SI SE SLŮ-
NĚTEM. RC Slůně, Nerudova ul., ✆ 604 999 147.

14.7. v 9 hodin ČARODĚJNICKÝ KLOBOUK. Kni-
hovna K3, oddělení pro děti.

15.7. v 9 hodin WESTERNOVÝ DEN S KOŇMI.
Ul. Větrná 138, Šunychl, ✆ 604 889 162.

15.7. v 9 hodin ČARODĚJNICKÁ HŮLKA. Knihovna
K3, oddělení pro děti.

16.7. v 9 hodin S POLICIÍ NA KOLE. Hřiště Gliňoč,
Skřečoň, ✆ 603 203 040.

16.7. v 9 hodin ČARODĚJNICKÝ HLAVOLAM.
Knihovna K3, oddělení pro děti.

19.7. v 9 hodin LETNÍ SPORTY NA ZIMÁKU. Zimní
stadion, ✆ 596 013 131.

19.7. v 9 hodin POZNEJ KOUZELNÉ KOŘENÍ. 
Knihovna K3, oddělení pro děti.

20.7. v 9 hodin KOPANÁ NA KUŽELNĚ. Hřiště Na Ku-
želně, za deště tělocvična DDM Fontána, ✆ 596 013
131. 

20.7. v 9 hodin TAJEMNÝ TUNEL. Knihovna K3,
oddělení pro děti.

21.7. v 9 hodin KOLOTOČ V AQUACENTRU. Volný
vstup na bazén pro všechny.

21.7. v 9 hodin PŘES MASOŽRAVÉ ROSTLINY.
Knihovna K3, oddělení pro děti.

22.7. v 9 hodin FLORBAL NA KUŽELNĚ. Hřiště 
Na Kuželně, za deště tělocvična DDM Fontána.

22.7. v 9 hodin BLUDIŠTĚ ČARODĚJNICE HADI-
MŮRY. Knihovna K3, oddělení pro děti.

23.7. v 9 hodin ATLETICKÉ DOPOLEDNE. Stadion
při Základní škole Čs. armády.

23.7. v 9 hodin ZAČARUJ SE V ŽÁBU. Knihovna
K3, oddělení pro děti.

26.7. v 9 hodin ZA TAJEMSTVÍM VĚŽE. Park F.
Chopina u evangelického kostela, ✆ 736 627 503.

26.7. v 9 hodin ZACHRAŇ ČARODĚJNICKOU 
KOČKU. Knihovna K3, oddělení pro děti.

■ 27.7. v 9 hodin NEBUDEM SE NUDIT DOMA.
Hřiště Na Faji, ✆ 603 147 948.

■ 27.7. v 9 hodin ŠKOLA VEŘEJNÝCH KOUZEL.
Knihovna K3, oddělení pro děti.

■ 28.7. v 9 hodin ŽELVÍ LABYRINT. Středisko Salo-
me, ul. Nerudova.

■ 28.7. v 9 hodin TAJEMNÝMI CHODBAMI PRO
JEŠTĚRKU. Knihovna K3, oddělení pro děti.

■ 29.7. v 9 hodin DOPOLEDNE V BUNKRU. Hřiště
Na Kuželně, 734 321 931.

■ 29.7. v 9 hodin ZNIČ ZLÉ LIDSKÉ VLASTNOSTI.
Knihovna K3, oddělení pro děti.

■ 28.7. v 19 hodin VLÁĎA HRON A JEHO BAVIČSKÁ
ŠOU. Vstupné 100 Kč. Pouze v předprodeji.

■ 30.7. v 15 hodin ROCKOVÝ FESTIVAL. Přehlídka roc-
kových kapel. Program: 15 hodin Otherside,16 hodin
Orchidea, 17 hodin Projectile, 18 hodin Ahard, 19.30
hodin Grog, 21.15 hodin Innocens, 22.30 hodin Night-
wish revival, letní kino K3 Bohumín.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

ČARODĚJNICKÁ CESTA
■ 7.7. v 9 hodin TAJEMNÝ PERGAMEN. Hledání záz-
račného pergamenu, díky kterému se může z člověka
stát čaroděj. Oddělení pro děti.

■ 8.7. v 9 hodin NEVIDITELNÉ PÍSMO. Naučíme se číst
neviditelné tajné písmo. Oddělení pro děti.

■ 9.7. v 9 hodin Čarodějnické jméno. Slavnostní přiděle-
ní speciálního čarodějnického jména. Oddělení pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN

■ 2.7. ve 21.15 hodin PODIVNÍ. Film USA, Spojené 
arabské emiráty, přístupný od 15 let, 75 Kč.

■ 3. - 4.7. ve 21.15 hodin TO BYL ZÍTRA FLÁM. Kome-
die Kanada, USA, přístupný od 12 let, 70 Kč.

■ 5.7. ve 21.15, 6.7. v 19 hodin ROBIN HOOD. Dobro-
družný USA, Velká Británie, přístupný od 12 let, 80 Kč.

■ 9.7. ve 21.15 hodin NA HRANĚ TEMNOTY. Film USA,
Velká Británie, přístupný od 15 let, 75 Kč.

■ 10.7. ve 21.15, 11.7. v 19 hodin  hodin EXMANŽEL-
KA ZA ODMĚNU. Komedie USA, přístupný, 75 Kč.

■ 11.7. v 10 hodin JAK VYCVIČIT DRAKA. Film USA,
české znění, 70 Kč.

■ 12.7. od 9 do 18 hodin DOBRODRUŽSTVÍ KRIMINA-
LISTIKY. Interaktivní muzeum na náměstí. Zahájí Fil-
mový festival Krimi. Permanentka na všechny filmy
325 Kč.

■ FILMOVÝ FESTIVAL KRIMI:
12.7. ve 21.15 hodin NA SEVER SEVEROZÁPADNÍ
LINKOU. Film USA, 1959, přístupný od 12 let, 50 Kč.

13.7. ve 21.15 hodin PSYCHO. Film USA, 1960,
přístupný od 12 let, 55 Kč.

14.7. ve 21.15 hodin BOLERO. Český film, 2004,
přístupný od 12 let, 50 Kč.

15.7. ve 21.15 hodin SHERLOCK HOLMES. Detek-
tivka Velká Británie, Austrálie, USA, 2009, 70 Kč. 

16.7. ve 21.15 hodin ŠPATNEJ POLDA. Krimi USA,
2009, přístupný od 15 let, 75 Kč.

16.7. Po skončení sobotního filmu následuje NOČNÍ
ČTENÍ Z KNIH KLASIKŮ KRIMI, náměstí T.G.M.

■ 14.7. v 10 hodin KUKY SE VRACÍ. Český film, 75 Kč.

■ 17.7. ve 21.15, 18.7. v 19 hodin NEJLEPŠÍ Z BRO-
OKLYNU. Krimi USA, 2009, přístupný od 12 let, 75 Kč.

■ 21.7. - 1.8. v 17 hodin TOY STORY 3: PŘÍBĚH 
HRAČEK. Film USA, 75 Kč.

■ 22.7. v 19, 23.7. ve 21.15 hodin ŽENY V POKUŠENÍ.
Česká komedie, 2009, přístupný, 75 Kč.

■ 24.7. ve 21.15, 25.7. v 19 hodin PRINC Z PERSIE:
PÍSKY ČASU. Film USA, přístupný 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

■ 2.7. od 18 hodin KONCERT STUDENTŮ NINY 
KRIOUTCHKOVÉ. Vážná hudba.

■ 8.7. od 18 hodin AFRIKA, MŮJ KLUKOVSKÝ SEN.
Křest cestopisné knihy Bohumíňáka Borise Mišáka. 

SPORT

■ soboty, neděle a svátky v 9 hodin a ve 14 hodin 
PŮJČOVNA LODÍ VE STARÉM BOHUMÍNĚ. Cena: 100
Kč/dopravné 1 lodě, ✆ 731 130 686.

■ 4.7. v 9 hodin NEBUDE-LI PRŠET... Sraz na nám. 
T. G. Masaryka.

■ pondělí, středa pátek od 19.30 hodin AEROBIC 
S AEROBIC KLUBEM. Cvičení v prostorách gymnázia.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA 
O PRÁZDNINÁCH:

pondělí až čtvrtek: 6 - 21 hodin
3 hodiny za cenu 1 hodiny.
pátek: 10 - 21 hodin
3 hodiny za cenu 1 hodiny.
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 
Akce 3 hodiny za cenu jedné se vztahuje na návště-

vu bazénu bez sauny v pracovních dnech.

ZIMNÍ STADION

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

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU:

do 12. září denně od 6 do 22 hodin: badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal. Objed-
návky ✆ 777 707 783.



Den branné a sportovní všestrannosti je soutěž šestičlenných smí-
šených hlídek. 25. června se do ní zapojili žáci všech bohumínských
základních škol. Na jednotlivých stanovištích poskytovali první po-
moc zraněnému, slaňovali nad překážkou, zkoušeli protichemickou
ochranu, stříleli ze vzduchovky a orientovali se v terénu podle ma-
py. Akci připravila skřečoňská škola spolu se sdružením rodičů, 
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Zajímavé besedy s ma-
minkou, zdravotní sestrou,
myslivcem, o domácím
zvířátku a akce pro děti
mateřské školy při Základ-
ní škole na Bezručově uli-
ci 190 pomáhali v tomto
školním roce organizovat
rodiče. Za jejich péči patří
naše poděkování Veronice
Sochové, Petře Vyletělko-
vé, Julii Kovaříkové, Šárce
Tkadlecové, Barboře Ma-
nové, Nikol Klečkové, Šár-
ce Grümannové, Vladimí-
ru Kolomazníkovi, Kami-
lu Vojnarovi za ukázku
pletení karabáčů a Ví�ovi
Polákovi za besedu s před-
vedením dravého ptáka.

Poděkování patří také
České televizi, kde děti
netradičně trávily den,
Penzionu ve věži a restau-
raci Maják, Bosporu, sto-
lařství Pavla Blechaře či

Foto: František Krejzek

aktivně se na její organizaci podíleli Dobrovolné aktivní zálohy 
a Klub branné přípravy Palcát, Hasičský záchranný sbor v Bohumí-
ně, Dobrovolní hasiči ze Skřečoně a Starého Bohumína, Český čer-
vený kříž Bohumín, Záchranná zdravotní služba provozu Doprava
ŽDB GROUP, Krajská dopravní policie Ostrava a Městská policie
Bohumín. Akci finančně podpořilo město Bohumín. (red)

Branný den všech bohumínských základních škol na Gliňoči

Vedení radnice
na kolech

Představitelé radnice spolu 
s vedoucími odborů nasedli
25. června na kola a vyrazili do
města. Seznámili se přímo na
místě s rozpracovanými inves-
ticemi, které zpozdila nepřízeň
květnového a červnového po-
časí. V sedle bicyklů navštívili
mimo jiné stavbu cyklostezky 
v Šunychlu, dětské dopravní
hřiště v parku, skládku tuhého
komunálního odpadu nebo lo-
kality pro stavbu rodinných
domků v Záblatí. (red)

Sokolovně v Záblatí, kde jsme 
uspořádali úspěšný velikonoční
jarmark. Děkujeme všem peda-
gogům, zaměstnancům a přáte-

lům školy za přípravu pestrého
programu a vám všem přejeme
pěkné prázdniny! 

Text a foto: Renáta KWAŚNÁ

Děkujeme za pomoc rodičů při organizování 
zajímavých besed po děti z naší mateřinky

Foto: František Krejzek


