
▲ Úředníci na kolech v Kopytově. Kontrola pokračovala
na lodích. Objektem zájmu byla nástupní místa
pro vodáky. Foto: Pavel Čempěl, Lucie Balcarová

Bývalý »kovošrot« projde
očistou Str. 3
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Nové atrakce pro děti nahradily ty staré

Po jedenácti letech provozu se atrakce v Hobbyparku dočkaly obměny.
Foto: Pavel Čempěl

V zábavním Hobbyparku
pro děti mění staré atrakce za
nové. Děti i jejich rodiče se
tak mohou těšit na zcela nové
hrací prvky. Letošní obměna
přijde radnici na půl milionu
korun. V parku přibudou
dvě nové dřevěné sestavy se
skluzavkami, lezeckou stě-
nou a síťovým mostem.

»Nové herní sestavy nahradí
dvě původní atrakce, které byly 
v areálu nainstalovány jako jedny
z prvních a dělaly radost dětem
přes jedenáct let. Te� už opravdu
dosloužily a nevyhovují ani nor-
mám. Nechali jsme je proto de-
montovat, a te� je nahrazujeme
novými. Tak postupujeme v celém
areálu. Dosluhující atrakce mě-
níme za nové a v tomto trendu se
bude pokračovat i v příštích 
letech,« uvedl Petr Lakomý, ve-

doucí zimního stadionu a Hob-
byparku.

Součástí jednoho ze zruše-
ných dřevěných prvků byla 
i lanovka. Tu město nechalo
zrenovovat a už zase slouží dě-
tem. Na volných plochách po
starých atrakcích te� řemesl-
níci instalují dvě nové dřevěné
věže s víceúčelovými prvky ja-
ko je skluzavka, lanový most
nebo lezecká stěna. Nové hra-
cí sestavy jsou určeny pro děti
od čtyř let. Nově tam přibu-
dou i tři lavičky.

Areál Hobbyparku nabízí 
atrakce jak pro nejmenší, tak
pro náctileté. Je oplocený, má
svého správce a funguje den-
ně. Otevřen je od dubna do
září od 5 do 21 hodin a od října
do března od 5 do 20 hodin.

(Dokončení na str. 2)

»Pokračovali jsme ve stopách plánované naučné
stezky do Starého Bohumína. Na náměstí jsme si pro-

hlédli chátrající budovu bývalé radnice, kterou bychom
rádi koupili od ministerstva vnitra, a sousední dům číslo 45.

(Dokončení na str. 4) 

Kontrola města na bicyklech i lodích
Cyklo-vodácká kontrola čekala 6.

května vedení města a vedoucí odborů
radnice. Odložili kostýmky a kravaty 
a vyrazili ve sportovním na tradiční
kontrolu města. Ve Starém Bohumíně
vyměnil »peloton« kola za lodě a vyrazil
zkontrolovat výstavbu nástupních míst
pro vodáky.

»V centru jsme si projeli trasu nové tříkilo-
metrové cyklostezky, v Šunychlu jsme si pro-
hlédli podchod pro pěší a cyklisty pod dálnicí,
zkontrolovali psí útulek a lokalitu, v níž plánu-
jeme vybudování útulku nového. Odtud jsme
zamířili do Kopytova, kde letos vznikne nová
cyklotrasa,« sdělil místostarosta Igor Bruzl.

Při cestě se zástupci radnice a města za-
stavili na kopytovském náměstí sv. Floriá-
na, nejmenším v republice, kde město 
opravilo kromě kapličky i zdejší hasičskou
zbrojnici. Peloton pak dorazil k meand-
rům řeky Odry k plánované naučné stezce
a jejím odpočinkovým stanovištím. 

▲
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Z obleku se převléká do motorkářské kombinézy

Vystudovaný právník s titulem z Uni-
verzity Karlovy nepohrdne klidnou pro-
cházkou v lese ani projížďkou na silné
motorce. David Maryška (40) se od roku
1998 věnuje advokacii a čerstvě rozšířil
řady advokátů v Bohumíně. Ostravskou
kancelář vyměnil za vlastní ve zrekon-
struovaných prostorách. Členem zastu-
pitelstva je otec dvou synů už třetí voleb-
ní období. Působí ve finančním výboru,
a je předsedou kontrolního výboru.

Po letech jste opustil zavedenou kancelář 
v Ostravě. Není to trochu riskantní?

V dnešní době mobilů, počítačů a inter-
netu se téměř vše řeší elektronicky. Navíc
jsem ve svém a Skřečoň není tak z ruky,
jak by se mohlo zdát. Z periferie krajské
metropole je tady člověk po dálnici rychle-
ji, než kdyby se prodíral zácpami do centra
Ostravy.

Na�ukl jste dálnici. Jak vnímáte radikální
změny v dopravě na Bohumínsku? 

Podporuji všechny stavby, které souvisí
s magistrálou. Je to šance pro další rozvoj
města. Už nebudeme jen důležitou »bra-
nou« na železnici, ale také na dálnici.

V zastupitelstvu nejste žádným nováčkem, 
o které oblasti se nejvíce zajímáte?

Mezi priority řadím budování infra-
struktury a územní plán. Ten je napořád.
Co se rozhodne nyní, ovlivní život ve měs-
tě na další desítky let. Naši předci kdysi
odmítli stavbu železnice ve Starém Bohu-
míně, a tím jej vlastně odsoudili ke stag-
naci. Něco takového už nemůžeme při-
pustit. Neméně důležitou oblastí je ale ta-
ké ochrana hodnot a majetku již vybudo-
vaného, mám tím na mysli zejména důraz
na protipovodňová opatření.

Jste Pudlovák, boj s velkou vodou se vás přímo
dotýká. Co vás v této souvislosti nejvíce trápí?

Vadí mi, jak některé věci váznou. Napří-
klad od posledních povodní už uběhl celý
jeden rok a viditelné práce bohužel nijak
zvláš� nepokročily. Například ŽDB Group
loni slíbily, že vyčistí Bajcůvku, kterou
mají ve správě. Pro tak velký podnik by to
neměl být problém, přesto na čištění do-
sud nedošlo. Dalším příkladem je protipo-
vodňová hráz ve Vrbici a Pudlově. V úno-
ru jsme v zastupitelstvu, a v této věci jsem
se i osobně angažoval, schválili dvoumilio-
nový příspěvek pro Povodí Odry na studii
a dokumentaci. Je květen a podle posled-
ních informací Povodí ještě nevybralo ani
projektanta. A bez hotového projektu nel-
ze žádal o dotace ….

Zmínil jsme se mi, že se ve svém volnu věnujete
poměrně »protichůdným« koníčkům. Svěříte
se i čtenářům?

Roky se věnuji myslivosti, ale mám na
ni k mé lítosti poslední dobou strašně má-
lo času. Slíbil jsem si, že to musím napra-
vit. Od svých 16 let, ve šlépějích mého ot-
ce, rád jezdím na motorce a i starší syn po
nás tuto vášeň zdědil. Takže te� většinu
volného času trávíme v garáži, kde repasu-
jeme a »tuníme« jeho terénní motorku. 

Děkuji za rozhovor. Pavel ČEMPĚL

Rekonstrukce věžových domůNové atrakce pro děti 
nahradily ty staré

(Dokončení ze str. 1)

Děti a rodiče v Hobbyparku
najdou kolotoče, houpačky,
domečky, lanovku, pružinové
lavice, věže nebo vodní svět. 

Předloni dostal areál Hob-
byparku nové dětské atrakce
za půl milionu korun, vloni 
v něm přibylo dětské dopravní
hřiště za téměř pět milionů.
Hřiště funguje denně od dub-
na do září od 8 do 20 hodin,
od října do března od 8 do 18
hodin. Letos město pokračuje
v postupné obnově Hobbypar-
ku a mění se v něm další atrak-
ce za půl milionu korun.

Lucie BALCAROVÁ

Ekologická konference
26. května v 15 hodin se ve

velké zasedací místnosti měst-
ského úřadu uskuteční 3. Me-
zinárodní ekologická konfe-
rence. Srdečně zve pořádající
ZŠ a MŠ Beneše. (red)

Město Bohumín vlastní 21 klasických pane-
lových věžáků. Jejich výstavba začala na sklon-
ku 60. let a byla ukončena na počátku 90. let.
Charakteristickým znakem těchto domů je sta-
vební prvek - panel, který zajišťuje statickou
funkci. Během let však vlivem mikroklimatic-
kých podmínek a únavy materiálu došlo k po-
zvolné degradaci těchto nosných prvků, což 
vede ke statickým poruchám různé závažnosti.

V případě velkých poruch, kdy hrozí ztráta
stability prvků domů, je nutné přistoupit k ne-
prodlené sanaci. Taková nejviditelnější sanace,
kterou lze u věžových domů spatřit pouhým 
okem, je provedení částečného zateplení objek-
tů do 5. nadzemního podlaží, které probíhalo 
v 80. letech včetně injektáže panelů, a to na zá-
kladě zjištění, že struzkopemzové panely v niž-
ších podlažích jsou blízko své mezi únosnosti.       

Město Bohumín nezapomíná pravidelně s od-
stupem několika let provádět statické posudky
jednotlivých věžových domů. Průběžně byly vy-
pracovávány statické posudky v letech 2001,
2003 a 2007. V roce 2011 v rámci operativních
oprav máme rovněž naplánovány realizace sta-
tických posudků u dvanácti věžových domů. 

Výsledky odborných statických posudků se-
hrály důležitou roli při výběru věžových domů 
k rekonstrukci. Na základě jejich doporučení
proběhly v roce 2003 celkové rekonstrukce do-
mů číslo 1144 v Bezručově ulici a číslo 1055 
v Okružní ulici. V roce 2008 pak byly rekon-
struovány domy číslo 1153 a 1154 v Jateční ulici.
V současné době se dokončují v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje města další sanace věžo-
vých domů, a to číslo 1015 a 1016 v Mírové ulici.
V roce 2011 a 2012 budou následovat generální
rekonstrukce z prostředků EU na domech číslo
1093 v ulici Svatopluka Čecha, 1019 v ulici 
Osvoboditelů a 973 v Nerudově ulici.

Město i v následujícím období bude věnovat
věžovým domům zvýšenou pozornost a bude
pravidelně monitorovat jejich technický stav.
Výsledek tohoto monitoringu bude pak základ-
ním kritériem rozhodnutí, zda-li konkrétní dům
bude zařazen v rámci plánovaných oprav na cel-
kovou rekonstrukci svého nosného pláště.      

Stanislav SVRČINA, majetkový odbor

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ
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Bývalý »kovošrot« projde očistou

Nájemci dostali vyúčtování služeb za rok 2010 
V průběhu měsíce dubna 2011 ná-

jemci městských bytů a nebytových
prostor obdrželi od majitele domů,
Města Bohumín, vyúčtování služeb za
rok 2010.

Služby poskytované nájemcům bytů 
a nebytových prostor (NP) město Bohu-
mín nakupuje od různých dodavatelů 
a celkové náklady takto nakoupených slu-
žeb pak rozúčtovává nájemcům městských
bytů a nebytových prostor podle předem
stanovených pravidel, a to bu� podle po-
čtu osob v bytě, náměrů na jednotlivých
měřidlech, započitatelné podlahové plo-
chy bytu, počtu komínových průduchů či
počtu bytů v domě. Vypočtené náklady za
neobsazené byty a NP hradí město. Celko-
vé náklady za rok 2010 za všechny služby
činily více než 101 milionů.

Vyúčtování služeb s nedoplatkem obdrže-
lo 1 548 domácností v celkové výši 6,3 milio-
nu. Náklady za volné (neobsazené prostory)
jsou hrazeny z účtu města a dosáhly částky
téměř 590 tisíc. Naproti tomu vyúčtování
služeb s přeplatkem bylo zasláno 3 378 do-
mácnostem, přeplatky činily 18,5 milionu.

I když v roce 2010 byla oproti roku 2009
delší a mrazivější zima, vlivem nižší ceny
za 1 GJ na vytápění a přípravu teplé vody
(z důvodu napojení městských domů na
centrální zásobování teplem z dětmarovic-
ké elektrárny), jsou celkové přeplatky vyš-
ší než v roce 2009, a to o 1,4 milionu.

Přeplatky obdrží nájemci složenkou do
konce července, případně při osobním do-
dání čísla účtu budou odeslány bankov-

a k t u á l n ě

ním převodem, s výjimkou přeplatků za-
držených z důvodu dluhů. 

Přeplatky do 100 Kč včetně budou vypla-
ceny v pokladně Městského úřadu, majet-
kový odbor, budova B od 1. 7. do 29. 7. 2011. 

Nedoplatky z vyúčtování služeb mohou
nájemci uhradit přiloženou poukázkou
nebo na účet číslo 1721640379/0800 s va-
riabilním symbolem uvedeným v záhlaví
tiskopisu, nebo v pokladně majetkového
odboru, kde můžou platit hotově i plateb-
ní kartou, v termínu do 29. 7. 2011. Po-
kladní hodiny jsou v pondělí a ve středu
od 7.30 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. V úte-
rý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 11 hodin. 

Reklamace a případné dotazy k vyúčto-
vání služeb mohou nájemci uplatňovat 
během měsíce května 2011 u příslušného
bytového technika. 

Marcela PŘIBYLOVÁ, majetkový odbor

V areálu společnosti TSR
Czech Republic v Lidické 
ulici se bude bourat. Staveb-
ní odbor městského úřadu
nařídil majiteli pozemku 
odstranění polorozpadlých
budov a další úpravy terénu.
Ty se týkají uhelného pra-
chu, který tady zůstal po
překladišti, a vzniklé černé
skládky.

»V areálu se nachází dvě opuš-
těné, částečně zřícené stavby.
Protože jsou životu a zdraví ne-
bezpečné, nařídili jsme jejich od-
stranění,« potvrdil vedoucí sta-
vebního odboru Libor Radi-
ňák. Dodal, že na toto téma
proběhla se zástupcem společ-
nosti TSR CR schůzka, a fir-
ma souhlasila, že objekty zde-
moluje. Obě strany se dohod-
ly, že demolice proběhne do
konce července.

Na místě, kde ještě do loň-
ského podzimu fungovalo pře-
kladiště uhlí a paliva pro te-
pelné elektrárny, navíc zůstala
vrstva nečistot, které zhoršují
životní prostředí. I tuto vrstvu
uhelného prachu by měl maji-
tel odstranit.

Kromě těchto »pozůstatků«
podnikatelské činnosti hyzdí
lokalitu v Lidické ulici také
černá skládka. Ta se rozkládá
na pozemku zmíněné firmy

TSR CR, ale i ŽDB Group.
»Společnosti přislíbily, že ji v co
nejkratším termínu odstraní,«
dodal Radiňák.

Otázkou zůstává, co bude 
s areálem dál. Firma už na po-
zemku nepodniká a prostřed-
nictvím realitní agentury jej
nabídla k prodeji. Oslovila 
i město, ale cena byla příliš vy-
soká a nákup by nebyl renta-
bilní. (tch) 

▲ Bývalá sběrna šrotu fungovala
do loňska jako překladiště. Nyní
je areál na prodej. Jedna z bu-
dov, které čeká demolice.

Foto: Libor Radiňák

▲
 



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 14 OOKKOO

I Byt 1+3, v ulici Student-
ská 156, číslo bytu 4, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 100,10 m2,
celková plocha bytu 100,10 m2.
Prohlídka 20.5. v 11 - 11.15 ho-
din a 23.5. v 16.45 - 17 hodin.
Opakovaná licitace se koná
25.5. v 16 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Partyzán-
ská 302, číslo bytu 6, kate-

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 40,80 m2,
celková plocha bytu 44,80 m2.
Prohlídka 19.5. v 8.15 - 8.30
hodin. Opakovaná licitace se
koná 25.5. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Tyršova
712, číslo bytu 6, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 69,95 m2, cel-
ková plocha bytu 75,30 m2.
Prohlídka 23.5. v 16.30 - 16.45
hodin a 24.5. v 9 - 9.15 hodin.
Opakovaná licitace se koná
25.5. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1072, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,62 m2,
celková plocha bytu 59,62 m2.
Prohlídka 23.5. v 15.15 - 15.30

hodin a 24.5. v 9.15 - 9.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 25.5. v 16.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
1068, číslo bytu 6, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 27,08 m2,
celková plocha bytu 28,08 m2.
Prohlídka 24.5. v 8.30 - 8.45
hodin a 25.5. v 16.30 - 16.45
hodin. Licitace se koná 30.5. 
v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírová
947, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 67,60 m2, cel-
ková plocha bytu 70,16 m2.
Prohlídka 25.5. v 16.15 - 16.30
hodin a 26.5. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 30.5. v 16.15
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
805, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 44,60 m2, celková
plocha bytu 48,10 m2. Prohlíd-
ka 26.5. v 9 - 9.15 hodin. Lici-
tace se koná 30.5. v 16.30 ho-
din.

I Byt 1+1, v ulici Tyršova
812, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti 
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243 a 230. Vyvolá-
vací cena je 38 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou účastnit kromě bohumínských obyvatel také občané
EU, kteří posledních pět let trvale žijí na celém území ČR, ne-
bo zde minimálně poslední rok pracují. Podrobné informace
naleznete na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, katego-
rie Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů
čet nájemného 40,26 m2, cel-
ková plocha bytu 40,26 m2.
Prohlídka 25.5. v 16 - 16.15
hodin a 26.5. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 30.5. v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Vrchlické-
ho 912, číslo bytu 4, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 50,71 m2,
celková plocha bytu 53,21 m2.
Prohlídka 30.5. v 15 - 15.15
hodin a 31.5. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 1.6. v 16
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
382, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 74,83 m2, cel-
ková plocha bytu 75,33 m2.
Prohlídka 31.5. v 8.45 - 9 ho-
din. Licitace se koná 1.6. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
542, číslo bytu 5, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 95,15 m2, cel-
ková plocha bytu 95,15 m2.
Prohlídka 30.5. v 16.45 - 17
hodin a 31.5. v 10 - 10.15 ho-
din. Licitace se koná 1.6. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 690, číslo bytu 1, katego-

rie I., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 40,80 m2,
celková plocha bytu 43,59 m2.
Prohlídka 30.5. v 16.30 - 16.45
hodin a 31.5. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 1.6. v 16.45
hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1059, číslo bytu 11, katego-

rie I., 4. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,60 m2,
celková plocha bytu 68,94 m2.
Prohlídka 31.5. v 8.15 - 8.30
hodin a 1.6. v 16.45 - 17 hodin.
Licitace se koná 6.6. v 16 ho-
din.

I Byt 1+3, v ulici Kostelní
312, číslo bytu 6, kategorie

I., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 64,93 m2, cel-
ková plocha bytu 69,28 m2.
Prohlídka 1.6. v 16.30 - 16.45
hodin a 2.6. v 8.45 - 9 hodin.
Licitace se koná 6.6. v 16.15
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
364, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 43,30 m2, cel-
ková plocha bytu 44,30 m2.
Prohlídka 30.5. v 16.15 - 16.30
hodin a 31.5. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 6.6. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Okružní
716 (Slunečnice), číslo bytu

81, kategorie I., 10. patro. Plo-
cha pro výpočet nájemného
63,77 m2, celková plocha bytu
69,76 m2. Prohlídka 1.6. v 16.15
- 16.30 hodin a 3.6. v 10.15 
- 10.30 hodin. Termín licitace
bude upřesněn pouze zájem-
cům, kteří si do 8.6. podají
přihlášku.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Kontrola města na bicyklech i lodích
(Dokončení ze str. 1)

Tato budova je kulturní památ-
kou, právě ji opravujeme,« upřes-
nil místostarosta Lumír Macu-
ra. Na závěr všichni účastníci
vyměnili bicykly za rafty a ká-
noe a vyrazili po vodě na kon-
trolu budovaných nástupních
míst pro vodáky

Cyklistická prohlídka probí-
há ve městě už čtrnáct let. 
V pozitivním světle se ukáza-

lo, že problémy je dobré znát
nejen od stolu, ale také z teré-
nu. »Některá rozhodnutí, která
nejsou akutní, odkládáme právě
na vyjíž�ku, na které se všichni
sejdeme, a vyjíždíme i do lokalit,
které nejsou autem běžně přístup-
né. Razíme totiž zásadu, že lépe je
jednou vidět, než stokrát slyšet. 
V praxi se nám to už mnohokrát
osvědčilo,« uzavřel starosta 
Petr Vícha. (balu)

Bohumín je na YouTube
Vlastní kanál na největším videoserveru na světě má nově

také město Bohumín. Aktuální zprávy, besedy a další pořady
z tvorby Televizního informačního kanálu lidé najdou na
YouTube. Stačí do internetového vyhledávače zadat webovou
adresu www.youtube.com/MestoBohumin. 

Městský YouTube kanál je doplňkem zavedeného videoarchivu
bohumínské televize na webových stránkách města. »Novinka na
YouTube je určena mimo jiné občanům, kteří mají doma moderní televi-
ze nové generace a určitě potěší také fandy nových technologií. Videa si
mohou z internetu přehrát také doma. Stačí, aby jejich televize byla při-
pojena k internetu a disponovala technologií a funkcí Internet@TV. 
Taková televize umí video na internetovém YouTube vyhledat a také
přehrát,« uvedl informatik Jiří Rozsypal z bohumínské radnice.

K odběru městského YouTube kanálu se mohou zájemci přihlá-
sit přímo na YouTube kanálu. Následně budou automaticky upo-
zorňováni na nová videa na jejich YouTube účtu a zpráva jim 
přijde i na e-mail. Lukáš KANIA

Přijďte na městské »country« slavnosti
21. května od 14 hodin ožije Hobbypark Městskými slavnostmi.

Konají se u příležitosti 755. výročí založení města a letos budou
v country stylu. Vstup je volný. Program najdete na str. 19.
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Bohumínští strážníci očima dětí

Na výstavce 
v knihovně je 
k vidění třicet 
výkresů. Po pře-
stěhování do kina 
jich bude ještě víc.
Foto: Ervín Hudler

Desítky malých umělců věnovaly
symbolický dárek bohumínské městské
policii ke 20. výročí jejího založení.

Všechny školy se zapojily do výtvarné
akce a žáci namalovali výkresy s policejní
tématikou.Vybraná díla jsou už nyní sou-
částí výstavy a nejšikovnější kreslíři se

můžou těšit na ceny. Výstavu školních
kreseb, doplněnou aktuálními i historic-
kými fotografiemi strážníků, nyní hostí
dětské oddělení knihovny v Novém Bohu-
míně. Tři desítky výkresů tady budou k vi-
dění do konce května. 

Počátkem června se výstava přestěhuje
a rozšíří. Větší prostory foyer kina zaplní

současná expozice a další, dosud nezveřej-
něné malby.

»Sešlo se nám asi dvě stě obrázků. Autory
těch nejzdařilejších odměníme,« slíbil ředitel
městské policie Karel Vach. Dodal, že 
z každé školy budou vybráni tři nejtalento-
vanější kreslíři a s dárečky se za nimi stráž-
níci osobně vypraví do tříd. (red)

byli nejdříve převezeni na zá-
chytnou stanici do Karviné.

■ 6. května nám strážník mimo
službu oznámil, že v Rychval-
dě v Šachetní ulici se pohybuje
hledaný muž. Hlídka pak mu-
že zadržela a předvedla na od-
dělení Policie ČR.

■ 10. května odpoledne kontro-
lovali strážníci muže s plným
vozíkem plechů ze střechy. Ma-
teriál muž odcizil v areálu Ben-
ziny, kam vše taky vrátil. Čekal
ho postih za přestupek.

■ Před půlnocí téhož dne hlíd-
ka na mostě v Bezručově ulici
zadržela dalšího hledaného
muže a předala jej Policii ČR.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják městské policie
■ 27. dubna ve dvě ráno nám
bylo oznámeno, že se děje ně-
co u domů, které jsou v majet-
ku firmy ve Skřečoni. Hlídka
zde pak zadržela ženu s plným
vozíkem okapů. Tuto přičinli-
vou paní jsme již přistihli při
krádeži nedávno. Případ jsme
postoupili Policii ČR.

■ 1. května v pravé poledne
nám oznámili občané Záblatí,
že u sokolovny v Sokolské ulici
dva podnapilí muži demolují
polykarbonátový přístřešek
autobusové zastávky. Při pří-
jezdu hlídky se oba rychlým
krokem přesouvali pryč. Když
se strážníci vydali za nimi, tak
se pokusili o útěk. Oba byli za-
drženi a předáni Policii ČR.
Pro svou značnou podnapilost

Víkendové setkání 
pěstounských rodin

První setkání se uskutečnilo
v roce 2004, kdy po zrušení 
okresních úřadů přešla agenda
náhradních rodin na obce. Bo-
humín okamžitě zareagoval.
Zorganizoval akci jako podě-
kování a ocenění rodinám,
které nejsou lhostejné k osudu
sirotků nebo opuštěných dětí,
a vzaly je pod svá ochranná
křídla. Z víkendového pobytu
se stala tradice a město ho kaž-
doročně organizuje a hradí.
Zajiš�uje dopravu, ubytování,
plnou penzi, servis, včetně
konzultace s dětskou psycho-
ložkou.

»Za těch osm let už se účastníci
s organizátory znají a mají k nim
důvěru. Otevřeně s nimi probírají
své problémy a hledají jejich řeše-
ní,« sdělila Martina Oláhová
ze sociálního odboru. Dodala,
že součástí setkání je odborný,
ale i relaxační program. Jeden

organizační tým se věnuje do-
spělým - rodičům, druhý má
na starosti děti. Ty se vyřádí v
honbě za pokladem, bojových
hrách nebo na diskotéce a zá-
roveň získají základy sebeo-
brany nebo první pomoci. To
obstarává dvojice městských
strážníků, která se akce pravi-
delně účastní. Navečer se
všichni sejdou při tanečním
klání nebo opékání buřtů u tá-
boráku.

»Náhradní rodiny mají stejné
problémy s dětmi jako rodiny kla-
sické, například s pubertou. Na-
víc se ovšem musí vypořádat se
specifickými záležitostmi, třeba
když děti řeší svou identitu. Není
to vždy snadné a zaslouží si naše
uznání,« dodala Martina Olá-
hová s tím, že si město »svých«
náhradních rodin váží a snaží
se jim všemožně pomáhat.

(tch)

Už poosmé se sejdou pěstounské rodiny z Bohumína při
společném posezení, táboráku a hrách. Město pro ně i letos
pořádá víkendové setkání, tentokrát v horském hotelu Ond-
ráš v Komorní Lhotce. Srazu se zúčastní jedenáct náhradních
rodin a jejich dvaadvacet dětí.

Opravy silnic ve větším měřítku
Zpráva, která jistě potěší všechny motoristy. Opravených silnic

bude letos v Bohumíně mnohem více, než se plánovalo. Jak je to
možné? Město vyčlenilo na opravy svých komunikací z rozpočtu
na letošní rok částku 3,29 milionu. Výběrové řízení na zhotovite-
le ale dopadlo mimořádně úspěšně. Vítězná firma provede pláno-
vané opravy za pouhých 1,38 milionu. Ušetřené prostředky tak
bude možné investovat do oprav dalších komunikací ve správě
města, s jejichž obnovou se původně nepočítalo. (red)
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Teplo je levnější a jeho cena
klesne ještě více

Teplovod šetří finance v resortu školství

p o z v á n k y

a k t u á l n ě

ú s p o r y

Od podzimu 2010 pak začal
BM servis do těchto předáva-
cích stanic nakupovat levnější
teplo z Elektrárny Dětmarovi-
ce. Touto změnou systému 
v zásobování tepelnou energií
dochází u BM servisu ke sníže-
ní ceny tepla dodávaného ko-
nečným odběratelům. Oproti

vé, Osvoboditelů a Nerudo-
vy), dochází v důsledku toho 
u BM servisu ke snížení před-
pokládané ceny tepla pro rok
2011 na 517,70 Kč/GJ. To je 
v porovnání s rokem 2009 sní-
žení o 158,12 Kč/GJ, což před-
stavuje snížení ceny o 23 %. 

Toto snižování ceny tepla je
jasným důkazem toho, že pře-
chod z plynových kotelen na
dodávky tepla ze systému CZT
byl pro Bohumín krok správ-
ným směrem.    

Ondrej RÉPÁS, 
majetkový odbor

roku 2009, kdy činila průměr-
ná cena tepla z plynových ko-
telen 675,82 Kč/GJ, došlo za
rok 2010 k poklesu ceny na
608,58 Kč/GJ, což je snížení 
o 67,24 Kč za jeden GJ. Jelikož
se v průběhu roku 2011 přepo-
jí na systém CZT další plynové
kotelny (v oblasti ulice Míro-

Největší dodavatel tepla v Bohumíně, BM servis, dodával až
do roku 2009 tepelnou energii vyrobenou výhradně ze zemní-
ho plynu v plynových kotelnách. V roce 2010 začlo město za-
vádět systém centrálního zásobování teplem (CZT) a dosluhu-
jící plynové kotelny v centru města tak byly postupně nahrazo-
vány moderními objektovými předávacími stanicemi tepla. 

Výstavba horkovodu
je před dokončením

Největší rozkopání Bohu-
mína se blíží ke svému kon-
ci. Příčinou toho byla vý-
stavba horkovodu centrální-
ho zásobování teplem. Po-
slední, severní část větve "A"
horkovodu v centru města,
je již vykopána a nyní v ní
probíhá pokládka a zásyp
horkovodního potrubí.

Jde o oblast stavby nacháze-
jící se mezi ulicemi Osvobodi-
telů, Mírová a Nerudova. Zde
ještě zbývá dodělat horkovod-
ní přípojky k domům a nain-
stalovat objektové předávací
stanice tepla. To vše, s dokonče-
ním povrchů vozovek, chodní-
ků a dalších terénních úprav,
bude uděláno do konce září le-
tošního roku. Poté bude stav-
ba centrálního zásobování
teplem podrobena po dobu
jednoho roku zkušebnímu
provozu, ale to už nebude ob-
čany Bohumína obtěžovat.
Opět se bude chodit po všech
chodnících a jezdit po všech
bohumínských cestách.    

Ondrej RÉPÁS,
majetkový odbor

Hasičská zábava
Sdružení hasičů Čech, Mo-

ravy a Slezska pořádá v sobotu
28. května od 20 hodin v Nové
Vsi - prostranství Na Valech
Československou diskotéku.
Hudba DJ ORO, vstupné 40 Kč.
V případě krajně nepříznivého
počasí se akce nekoná. (red)

Lavina pro mladé
Farní sbor SCEAV pořádá

27. až 29. května v parku Cho-
pina a zdejší »modré budově«
maraton kulturně-společen-
ských akcí »Lavina« pro mladé
lidi. Na programu budou hry
(freesbee, petang, bungee
running), workshopy a promí-
tání filmů. V parku vyroste
vojenský stan, ve kterém bude
fungovat čajovna a návštěvní-
ci si tady budou moci přátelsky
popovídat. O hudební kulisu
se postarají kapely Apatheia 
a Deep Inside. (red)

Na půdě BM servisu se 10. května konalo
jednání k novému systému centrálního vytá-
pění teplem (CZT) školských budov. Ke stolu
zasedli zástupci města, vedení BM servisu a ře-
ditelky či ekonomky škol. Na programu byla
prohlídka dispečinku CZT, vyhodnocení top-
né sezony nebo problematika regulace tepla.

»Se zástupci škol jsme se poprvé sešli před půl dru-
hým rokem, kdy jsme nastínili tehdy ještě budoucí vizi
vytápění. Ta už te� funguje a na nynější schůzce jsme
mohli konkrétně zhodnotit první topnou sezonu,«
uvedla vedoucí odboru školství, kultury a sportu
(OŠKaS) Pavla Skokanová. Dobrou zprávou pod-
le ní je, že i přes extrémně mrazivou zimu klesla
díky CZT spotřeba. Dílčím problémem, který je
třeba ještě doladit, je ovšem regulace tepla v jed-
notlivých školách. Tím je myšleno, že přes víken-
dové dny, kdy jsou školy prázdné, byl pokles teplo-
ty ve třídách a na chodbách  menší, než si školy, ja-
ko správní hospodáři, přály. »Až se toto podaří vyře-
šit, budou úspory ještě větší,« sdělila Skokanová.

Ředitelky škol ovšem na jednání nepřišly jen 
s úsměvem na tváři. Nelíbí se jim, že je cena za
gigajoul tepla z CZT dražší než stál gigajoul při
starém vytápění plynem. »Neuvědomily si, že je 
v současné ceně zahrnuto vše včetně revize a údržby
zařízení, zatímco loňská cena představovala jen cenu
›plynu‹,« vysvětlila vedoucí OŠKaS. Připustila,
že na »papíře« je současná cena za gigajoul tepla
větší, ale když se přičtou platy topičů, náklady na
revize a opravy starého systému vytápění, je sou-
časná cena mnohem výhodnější. »Staré kotelny
už byly za zenitem životnosti. Pokud by měly fungo-
vat dál, musely by se do jejich údržby investovat mili-
ony. Ty jsme díky zavedení CZT ušetřili,« podotkla
Skokanová. Uzavřela tím, že když se sečtou 
a srovnají veškeré náklady na vytápění plynem
nebo centrálně, je CZT mnohem ekonomičtější.
Jediné školské zařízení ve městě, u kterého toto
srovnání neplatí, je MŠ Smetanova. Z nezná-
mých důvodů  je právě zde spotřeba tepla vyšší
než v minulých topných sezonách. I na vyřešení
tohoto problému se až ale pracuje. (red)

Výkonný ředitel BM servisu Stanislav Vetchý se setkal se zástupci škol. Foto: Pavel Čempěl
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Dálkové zásobování teplem 
sbírá ocenění ú s p ě š n ý  p r o j e k t

Vedoucí odboru prodeje energií ČEZ Jaroslav Kužel, ředitel prodeje ČEZ Teplárenská Petr Hodek, ředitel 
elektrárny Dětmarovice Vlastimír Kontrik a radní Bohumína Josef Plášil s vítěznými plaketami. Foto: ČEZ

Město Bohumín společně s ČEZ uspělo v soutěži Projekt ro-
ku v soustavách dálkového vytápění a chlazení, kterou vyhla-
šuje Teplárenské sdružení ČR. Projekt Vyvedení tepla z Elekt-
rárny Dětmarovice a nová soustava zásobování teplem města
Bohumín zvítězil v kategorii »Rozvoj soustav zásobování tep-
lem«. Vyhlášení výsledků proběhlo 19. dubna při zahájení
Teplárenských dnů 2011 na výstavišti Černá louka v Ostravě.

»Ocenění nás těší. Je to taková
satisfakce za rozkopané město 
v loňském roce. Ale tou fází jsme
museli projít a nyní je hlavní, že
naši obyvatelé ušetří za teplo a tep-
lou vodu asi 20 % nákladů a my
tak máme na dlouhé roky vyřeše-
ny dodávky tepla bez nutnosti na-
šich investic do městských kote-
len. A ještě je to pro nás ekologič-
tější,« okomentoval úspěch sta-
rosta Petr Vícha. Za skupinu
ČEZ se vyjádřil Petr Hodek,
obchodní ředitel ČEZ Teplá-
renské: »Oceněný projekt je vý-
jimečný svým rozsahem. Postavili
jsme přivaděč horké vody z elekt-
rárny v Dětmarovicích až na 
okraj Bohumína a v podstatné

části města jsme vybudovali zcela
novou soustavu rozvodů a výmě-
níkových stanic. Ty nahradily ně-
kolik desítek místních kotelen,
projekt tak má i své ekologické
přínosy.«

Celý projekt je založen na
koncesionářské smlouvě mezi
městem Bohumín a Skupinou
ČEZ. Smlouva je uzavřena na
dobu dvaceti let a je možné její
prodloužení. Zahrnuje úpravy
v elektrárně v Dětmarovicích,
vyvedení tepla z elektrárny na
okraj Bohumína, kde se dělí
na další větve pro centrum
města a větev pro Bohumín-
Záblatí. Na místo původních
kotelen jsou nainstalovány

předávací stanice (centrálních
a objektových stanic je dosud
52), které zásobují koncové
uživatele. Soustav centrálního
zásobování teplem je úplně
nová, takzvaně je postavena
na zelené louce. Počet zásobo-
vaných bytů v současnosti je 
4 500, mezi dalšími vytápěný-
mi objekty jsou školy, kulturní
a jiné městské budovy, výrobní
i nevýrobní objekty. Celková
investice, která jde za Skupi-
nou ČEZ, je plánována na 500
milionů korun. Soustava se
bude dále rozšiřovat, v násle-
dující topné sezoně už bude
vytápěno přes 5 300 domác-
ností. Ekologický přínos projek-
tu spočívá ve zlepšení ovzduší
přímo v Bohumíně. Náhrada
několika desítek místních ko-
telen sníží produkci CO2 o 13
500 tun a emise NOx klesnou
o 11,5 tun ročně. Horkovodní
sí� se bude rozšiřovat i v násle-
dujících letech.

Jaroslav JURČA, Skupina ČEZ

Archivy veřejnosti otevřené
Ve čtvrtek 9. června proběhne od 9 do 18 hodin ve Státním 

okresním archivu Karviná již tradiční den otevřených dveří. Zá-
jemci se budou moci prostřednictvím komentovaných prohlídek
seznámit s každodenní prací archiváře a nahlédnout do zákulisí
archivu. V badatelně budou připraveny ukázky nejstarších archi-
válií, které se již běžně k nahlédnutí nepředkládají. Zajímavostí
bude i promítání v přednáškovém sále. K vidění budou amatérské
záběry Karviné 60. let 20. století nebo osud karvinského »křivé-
ho« kostela. (red)

Sbírka na boj s rakovinou
Dobrovolní hasiči z Kopytova se už potřetí zapojili do celo-

národní sbírky »Český den proti rakovině«. Se zapečetěnými
kasičkami vyrazili 11. května do ulic v Bohumíně a Ostravě.
Jejich chvályhodný počin je rok od roku korunován stoupající
úspěšností. V roce 2009 vybrali hasiči 11 tisíc, loni 18 tisíc 
a letos dokonce 26 tisíc korun. Vybrané peníze poputují na 
účet pořádající Ligy proti rakovině. (red)

k r á t c e

Podnikání 
v Bohumíně

V roce 2010 evidoval právní
a živnostenský odbor ve městě
4 176 podnikatelů, z toho 
3 844 fyzických osob (živnost-
níků) a 332 právnických osob
(firem).

Odbor loni vydal 849 výpisů
z živnostenského rejstříku
(slouží jako průkazy živnosten-
ského oprávnění) a udělil 19
koncesí. Na straně druhé 53
živnostenských oprávnění zru-
šil. Na správních poplatcích
vybral téměř 240 tisíc korun.

V roce 2010 provedl právní 
a živnostenský odbor také 92
kontrol. Prověřil 85 fyzických
a 7 právnických osob. Další
dvě kontroly provedl v součin-
nosti s Českou obchodní in-
spekcí a pět společně s Policií
ČR. Výsledkem kontrol bylo
39 uložených blokových pokut
v celkové výši 12 400 korun.

(pal)

Zámková dlažba 
na hřbitově

MěÚ Bohumín, odbor život-
ního prostředí a služeb ozna-
muje, že v průběhu května 
a června bude probíhat poklád-
ka zámkové dlažby na chodní-
ku na hřbitově v Záblatí. Úpra-
va chodníku zámkovou dlaž-
bou bude provedena na pravé
straně od vstupu na hřbitov 
a nový chodník bude položen
zrcadlově od stávajícího chod-
níku na levé straně od vstupu
na hřbitov, který byl upraven
před dvěma léty. Jelikož je před
některými hroby dlažba či beto-
nový povrch, upozorňujeme, že
z důvodu realizace úpravy celé-
ho povrchu zámkovou dlažbou
budou tyto části odstraněny.
Stará dlažba bude ponechána 
u hrobů, aby si ji mohli majitelé
odvézt, betony budou odvezeny
na skládku. (elis)
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a n k e t a

Ptáme se dětí:
Daniel:

»Radost mi 
udělala autodrá-
ha s formulemi.«

Filip (1):
»Já jsem se potě-
šil, když jsem pod
vánočním strom-
kem našel želvu.«

Eliška:
»Když mi sestra
koupila křečka.«

Jakub:
»Mi dělá radost
moje ryba - ska-
lár.«

Monika:
»Moje činčila.
Vypadá sice jako
myš, ale mazlí 
se a nekouše.«

Filip (2):
»Když jsem do-
stal autíčko a fi-
gurky Gormiti.«

Vendulka:
»Nejvíc mě potě-
šilo, když jsem do-
stala tričko s Han-
nah Montanou.«

Sebastien:
»Když jsme na
podzim jeli na
dovolenou do
Egypta.«

Tonda:
»Prázdniny strá-
vené na chatě 
v horách.«

Roman:
»Udělalo mi 
radost, když mi
rodiče koupili
pejska.«

Míša:
»Mě rozveselil
Ferda, morče,
které jsem dostala
na narozeniny.«

Sharleen 
Tallulah:

Když jsem dosta-
la morčátko. To
mi udělalo vel-
kou radost.«

Patricie:
»Mám novou
panenku. To je
te� moje největší
potěšení.«

Co ti v poslední době udělalo 
největší radost?

U příležitosti blížícího se Dne dětí jsme tuto
otázku položili dětem z 1. B Benešovy školy. 
A tady jsou jejich odpovědi:

Foto: Pavel Čempěl

27. dubna proběhla na Krajském úřadě 
v Ostravě 3. ekologická konference Morav-
skoslezského kraje. Z Bohumína se zúčastni-
ly tři školy, ZŠ Masarykova, ZŠ ČS. armády 
a ZŠ Beneše.

Bohumín jako jediné město z celého Morav-
skoslezského kraje mělo tak bohatou účast. 
Z osmi příspěvků základních škol vyslechli 
účastníci konference šest prací z Bohumína. 
Pochvalme se, prostě environmentální výchova
je v bohumínských školách na předním místě.
Naši žáci se věnovali ožehavým tématům - 

povodním, kvalitě ovzduší, ale i stromům a lid-

skému spánku. 

Největší úspěch ovšem slavila se svou před-

náškou žákyně 3. B třídy ZŠ na tř. Dr. E. Beneše

Anna Klimesová, která všem ukázala, jak je

zdatnou včelařkou. Předčila všechny své starší

kolegy úžasnými znalostmi a svou bezprostřed-

ností. 

V kategorii středních škol reprezentoval 

Bohumín student Střední zemědělské školy 

v Českém Těšíně Vojtěch Čorba, bývalý žák

»Benešovky«. (ebe)

Bohumínští žáci myslí na ekologii
Bohumínské školy měly na krajské konferenci bohaté zastoupení. Foto: Jana Žádníková

k r á t c e

Lékař na svém místě
Chtěla bych tímto poděko-

vat panu primáři Jaromíru
Miklíkovi. Je už léta skromným
lékařem, pomáhal všude tam,
kde lékaři nebyli. To byl stateč-
ný pan primář Miklík. Nikdy
nám neřekl: »Děkuji, odchá-
zím.« Měl lidi rád a pomáhal
jim a pracoval všude tam, kde
ho lidé potřebovali. Dokonce
je uznávaným posudkovým lé-
kařem, protože jeho oči dobře
vidí, jeho poklep je pravdivý 
a jeho pohmat je stoprocentní.
A� nám dlouho vydrží.

Mária MIADIKOVÁ, 
důchodkyně

Hledá se správce
»Hřišť bez nudy«

Nudu na hřištích chce i le-
tos odbourat projekt, který ve
spolupráci s městem organizu-
je občanské sdružení Bunkr.
To provozuje nízkoprahový
klub pro mládež a v létě rozši-
řuje své aktivity také na vybra-
ná hřiště ve městě. Pro druhý
ročník projektu »Hřiště bez
nudy« hledá brigádníky, kteří
by na dění v místech dohlíželi.
Správcem se mohou stát zod-
povědní a sportovně založení
mladí lidé, které baví práce 
s dětmi a chtějí si přivydělat.
Více informací se dozvědí na
www.bunkr.cz. (luk)



le poslušně »biflo-
val« a nedůvěřoval
vlastnímu úsudku,
nebo ten, kdo se nau-
čil samostatně rozho-
dovat, přizpůsobovat,
vhodně řešit a zvažovat 
rizika již ve školním věku? Je
důležité, aby se zkušenosti 
z učení staly pro dítě pozitiv-
ním zážitkem a ne negativními
vzpomínkami na dřinu, selhá-
vání a pokořování. Je důležité,
aby dítě mohlo rozvíjet své
schopnosti, své vlohy a talent,
který může být vynikajícím zá-
kladem jeho povolání. 

Zápis i přípravný kurz skon-
čil. Pro budoucí školáky začne
nová, neméně důležitá etapa.
Etapa školní docházky. Pře-
jeme všem prvňáčkům, aby 

se
vstup

do školy
stal pro všechny z nich příjem-
ným a nezapomenutelným zá-
žitkem.

Zlaté pravidlo pedagogů zní
a platí pro všechny děti: »Je
nutno zařídit věci tak, aby je
děti byly schopny udělat
správně a my je za to mohli
pochválit. A nedopustit, aby
věci udělaly nesprávně a my je
za to museli trestat.«

Drahomíra HORVÁTHOVÁ,
ZŠ Masarykova
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Environmentální osvěta na čerstvém vzduchu
Čtyři bohumínské školy uspěly se žá-

dostí o dotaci Státního fondu životního
prostředí. Ucházely se o ně s ekologic-
kými projekty, které u dětí zvýší pově-
domí o životním prostředí. 

ZŠ Masarykova
Projekt: »Slunce, hory, voda, les, 

aby se náš život zdravě nes ...«

Rekreační středisko Rališka, Horní

Bečva (12. - 25. září)

80 dětí

Rozpočet 367.900 Kč, poskytnutá 

dotace 296.010 Kč (80,4%)

ZŠ Beneše
Projekt: »Kdo se bojí, nesmí do lesa«

Ekologické středisko Tetřev, Horní
Lomná (listopad 2011)
80 dětí
Rozpočet 302.974 Kč, poskytnutá 
dotace 239.993,- Kč (90%)

ZŠ Čs. armády
Projekt: »Ekosystémy Hrubého Jesení-
ku, aneb Ferda Mravenec ve vodní říši«

Zlaté Hory (3. - 23. října)
86 dětí
Rozpočet 327.169 Kč, poskytnutá 
dotace 258.000 Kč (85,4%)

ZŠ Skřečoň
Projekt: »S Ferdou mravencem 

za zdravím a do přírody«

Zlaté Hory (dva turnusy, 4.-14. září 
a 19.-29. září)
105 dětí
Rozpočet 384.984 Kč, poskytnutá 
dotace 346.486 Kč (90%)

Kouzlo projektů spočívá v tom, že děti
nebudou kurzy, besedy a další aktivity 
absolvovat v lavicích svých tříd, ale vyrazí
do »terénu«. Čeká je pobyt v průmyslem
nezatíženém prostředí, kde na vlastní oči
poznají živočichy i rostliny a proniknou do
tajů přírody a ekosystému. (red)

Pohádkový zá-
pis mají naši
budoucí prv-

ňáčkové již dáv-
no za sebou. Polovina z nich
se už letos stala školáky. Jak
je to možné? Vždyť školní rok
začíná až po prázdninách!
Vysvětlení je jednoduché.

Naše škola pro budoucí žáky
připravila v rámci udržitelnos-
ti projektu »Rizika přestupu
dětí mateřských škol do zá-
kladní školy a jejich řešení za-
váděním nových vyučovacích
forem, metod a postupů, včet-
ně využití ICT« přípravný kurz
»Školák«. Velmi nás těší stou-
pající zájem o tuto aktivitu.

Vzpomínáme na počátky
naší »přípravky«, psal se rok
2003 - zapsaných žáků 7, o rok
později 13, v letošním roce již
21! Náplní tohoto kurzu bylo
mimo jiné rozvíjení grafického
projevu, nácvik správného 
úchopu psacího náčiní, rozví-
jení koncentrace pozornosti 
a paměti, rozvíjení pravolevé
orientace, logopedická cviče-
ní. Děti - žáci si rovněž vy-
zkoušeli některé výukové pro-
gramy na interaktivní tabuli.
Každá z deseti lekcí byla zamě-
řena na jeden vyučovací před-
mět.

Těmito činnostmi se snaží-
me nástup školní docházky 
ulehčit a také zpříjemnit.
Mnohé děti jsou bojácné, úz-
kostlivé, citově labilní, či vel-
mi tiché. Tyto děti se těžce vy-
rovnávají s novým prostředím,

hůře navazují kontakty, bojí se
zapojit do »jiných« činností. 
A právě pro tyto děti, ale ne-
jen pro ně, je určen náš pří-
pravný kurz. Chceme, aby se
dítě postupně se školou sezná-
milo, aby si na ni přivyklo a ta-
ké, aby se i škola stala příjem-
ným kamarádem dítěte. Věří-
me, že ti, u kterých malá du-
šička na začátku kurzu byla,
budou 1. září velkými a usmě-
vavými školáky!

Je škola důležitá? Většina 
z nás odpoví, že důležitá je.
Ale do jaké míry je úspěšné za-
končení školy důležité pro dal-
ší budoucnost dítěte? Je mno-
ho příkladů z řad géniů, kteří
ve škole neměli vynikající pro-
spěch. Co myslíte, bude mít
větší šanci ten, který se ve ško-

Co znamená být školákem na Masarykově škole

Předškoláci se v deseti lekcích vžili do rolí žáků.
Foto: ZŠ Masarykova



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 1 110 OOKKOO

Premiéra »Večerů pod palmou« v Maryšce U skřečoň

Setkáním se známým ostravským hercem Vladimírem Polá-
kem odstartovalo občanské sdružení Maryška nový cyklus na-
zvaný »Večery pod palmou«. 

Hosty pořadu budou zajíma-
vé osobnosti a seriál povídání,
či chcete-li talkshow, uvádí
Maryška jako měsíčník. 

Vladimír Polák na setkání 
otevřeně hovořil o své profesi,

životě a osobních zkušenos-
tech. »Mám skvělou ženu, děti,
práci, která mě baví. Jsem spoko-
jený. V tomto slova smyslu jsem
bohatý člověk,« odpověděl na
jednu z otázek populární herec

Národního divadla Moravskos-
lezského. 

Nový cyklus si klade za cíl před-
stavit sportovce, herce, spisova-
tele, lékaře, hudebníky, sběrate-
le, vědce a mnohé další osob-
nosti veřejného života. »Chceme
lidem představit talentovanou mla-
dou generaci a také ty, kteří jsou
úspěšní, mají zajímavé životy, ale
málo se o nich ví,« osvětlila cíl po-
řadu Kamila Smigová, předsed-
kyně občanského sdružení Ma-
ryška a dramaturgyně cyklu. 

Bohumín v prvním díle za-
stupoval muzikant Ladislav
Kadlíček a Nikola Liberdová 
s Barborou Žádníkovou. Nikola
je členkou ochotnických spolků
Boban a Timboj, Barbora půso-
bí v divadelním kroužku Klubu
U létající ryby. 

Stálým hostem programu bu-
de bohumínská hudební for-
mace No Jazz. Večery provází
Květuše Mlynkecová, učitelka
a spoluzakladatelka občanské-
ho sdružení Maryška. (luk)

Foto: OS Maryška

Rampa je sestavená ze stavebních po

V dubnu a květnu probíhá ve více než 200
základních školách v republice akce »Veselé
zoubky«. Týká se žáků 1. a 2. tříd. Tým šířící
dentistickou osvětu navštívil v Bohumíně 6.
května Masarykovu školu.

»Ve škole jsme promítli krátký zábavně vzdělávací
film "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek", který dě-

tem ukázal, jak mají správně pečovat o své zoubky,«
uvedla Eva Vaněčková z pořádající dm drogerie
markt. Tematiku péče o zuby si děti následně pro-
cvičily prostřednictvím pracovního listu a na zá-
věr obdržely taštičky s edukační brožurou urče-
nou pro rodiče a s několika produkty péče o zuby.
Jak z promítaného filmu, tak z »veselých« tašti-
ček měly děti radost.  (van)

Veselé zoubky a jak o ně pečovat
Foto:  Eva Vaněčková

Pietní akt k 8. květnu
Zástupci politických stran,

radnice, škol i společenských
organizací položili 8. května
květiny k pamětní desce na bu-
dově městského úřadu. Pietní
akcí si připomněli 66. výročí 
ukončení II. světové války 
v Evropě. (red)

Školní družiny 
o prázdninách

Při dostatečném počtu zá-
jemců budou školní družiny
v provozu během letních
prázdnin v těchto termínech:
ZŠ Masarykova 

1.7. - 15.7.2011
ZŠ Čs. armády 

18.7. - 29.7.2011
ZŠ Benešova 

1.8. - 12.8.2011

Foto: Pavel Čempěl
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Děti daly svým maminkám srdce

ňského mostu vyrostla provizorní rampa

dpěr typu lešení Peri-Up a dřevěných desek. Foto: Pavel Čempěl

Z Nového Bohumína do Skřečoně a zpět se pěší dostanou 
v blízkosti stavby nového skřečoňského mostu po nové rampě.
Ta je bezpečně vyvede k lávce nad železnicí. Stavební firma bez-
bariérovou rampu postavila ze strany od centra a lidem slouží
od středy 11. května.

Doposud lidé chodili po strmém svahu, který byl pozůstatkem
původního mostního nájezdu. Jenže v jeho místě potřebují dělníci
pracovat na stavbě propojení nového mostu s ulicí Jana Palacha.

Musejí například zrealizovat přeložky sítí. Do-
savadní trasa pro pěší práce bloko-
vala, nová rampa vše urychlí.
»Rampa je bezpečná pro chodce i ma-
minky s kočárky. Trasu pro pěší tudy
odkloníme do doby, než bude k dispozici
chodník na novém mostě a příslušná na-
pojení,« uvedl hlavní stavbyvedoucí
ze společnosti Firesta Martin Mohler.

Nadále platí, že v úseku je zákaz
vjezdu cyklistům. Ti mohou lávku 
a rampu využívat za předpokladu, že
jízdní kolo vedou vedle sebe. V opač-
ném případě hrozí riziko úrazu. Do-
pravní značení v místě ale ctí málokdo
a cyklisté zde vesele jezdí. Není to tak
dávno, když příslušná značka dokonce
skončila v nedalekém příkopu.

Lukáš KANIA

Originální dárek ke Dni matek připra-
vili žáci základní školy Čs. armády. Asi
dvě stě školáků, oblečených v rudých

tričkách a mikinách, utvořilo na
dvoře velké tlukoucí srdce,

coby symbol lásky.

»V minulých letech jsme
se Dni matek věnovali indi-
viduálně ve třídách. Toto je
vůbec první celoškolní akce,«
uvedla ředitelka Jiřina

Fismolová. Akci, ze které
přímo sálá lidské teplo, vy-
myslel školní parlament.
Založená byla na dobrovol-
nosti. Kdo ze žáků se chtěl
zapojit, přišel ráno do vy-
učování v červených ša-
tech. V pravé poledne
se pak děti sešly na
dvoře a zaplnily pro-
stor křídou namalova-
ného velkého srdce.

To ale nebylo
vše. Aby nešlo jen o statický obrazec, žáci
se synchronizovaně pohybovali a vytvořili
dokonalou iluzi tlukotu srdce.

»Děti tím vyjádřily maminkám díky za lásku
a péči,« dodala ředitelka školy. Sami školáci
ji doplnili, že chtěli akcí vyslat maminkám
vzkaz: »I když někdy zlobíme, máme vás rádi.

Pavel ČEMPĚL

Srdce utvořilo asi dvě stě dětí. I rozjívené školačky
vyslaly domů upřímný vzkaz. Foto: Pavel Čempěl

K přání maminkám 
patří taky kytička.
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Dobrovolní hasiči darovali krev

Téměř sedm desítek dobrovolných hasi-
čů z Karvinska 4. května hromadně

darovalo krev v Krevním centru Nemocnice
s poliklinikou Karviná-Ráj. Zapojili se tak
přímo na svátek svatého Floriána, patrona
hasičů, do měsíční celokrajské akce »Daruj
krev s dobrovolnými hasiči«.

Životadárnou tekutinu mimo jiné darovali ta-
ké tři členové Sboru dobrovolných hasičů z Ko-
pytova. Dorazila odtud trojice hasičů - René
Štecher, Petr Křivohlávek a Jakub Pácal.

»Dobrovolní hasiči v kraji, jejichž jednotky stále
více zasahují například u těžkých dopravních nehod
a osobně se potkávají s mnoha vážně zraněnými, cítí
potřebu pomoci i jiným způsobem než jen u zásahu,«
uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Vedení organizací dobrovolných hasičů v kraji
vyzvalo k darování krve jak své členy, tak jejich
rodinné příslušníky. Sbor dobrovolných hasičů 
s největším počtem dárců čekala odměna. Získa-
li ji hasiči ze Stonavy, kterých dorazilo patnáct.

(pek)

Foto: SDH Kopytov

Větve »našeho stromu« se téměř do-
týkají oken MŠ Rafinérský lesík. Děti
poznávají velké množství ptáků, kteří
přilétají a usedají na šišky obalené sád-
lem a ptačím zobem, které tam samy
připravily a pověsily.

Ale když se větve rozhoupají, usedají
předškoláčci k oknu a nepustí z očí to
hbité klubíčko s lesklýma očkama. Ve-
verka Eliška Čiperná, tak ji kluci 
a holky pojmenovaly, je tady. Přišla pro
oříšky. Pokukuje na své diváky, jako by
chtěla slyšet, co si povídají.

Najednou se ozval hluk motorové pily 
a obrovský strom, který stál opodál, se
skácel k zemi. Vysvětlovala jsem dětem, 
k čemu je dřevo potřebné. Jak se z něj vy-
rábí papír, ale připadala jsem si jako v po-
hádce O krtečkovi, který zachraňuje les. 
A tak přišel nápad a ujal se. Děti nosily do
MŠ svázané balíčky papíru, které jim při-
pravili jejich rodiče a prarodiče. Papírového

sběru byla plná dodávka a ještě se vešla do
osobního auta ochotného tatínka. Ti, kteří
pomáhali, dostali pěknou hračku - panen-
ku a letadlo i se sladkostmi. Dospělým byl
odměnou š�astný úsměv dětí a učitelky při-
pravily pro děti »Lesní olympiádu«.

Děti si zaběhaly jako srnky, skákaly do
dálky jako zajíci a házely tenisovými míč-
ky do dálky, jako naše veverka Eliška Či-
perná oříšky. Z medailí ze dřeva a obrázků
se děti radovaly. A vyhráli jsme všichni...
Metodika, cíle a výstupy ekologie a zdravé
školy vypadají na papíře hodně vzdáleně
a složitě, ale s lesíkem s jeho zvířátky pod
okny MŠ je pro děti hrou.

Květka ČERNOTOVÁ, 
MŠ Rafinérský lesík

Vysvětlení z radnice: Pokáceným stro-
mem byl starý nemocný topol, který mu-
seli zahradníci na konci března porazit,
aby neohrožoval bezpečnost lidí v místě
častého pohybu osob, hlavně dětí.  (jar)

Lesní olympiáda předškoláků a zachráněný strom

Májka se vrací
Po několika letech se ob-

čané Nové Vsi vrátili k tradi-
ci stavění Máje. Májka měří
jedenáct metrů a pyšní se bo-
hatě zdobeným věncem. Na
její postavení bylo zapotřebí
celé zdravé jádro aktivních
občanů Nové Vsi a povzbu-
zujících.

To vše provázela oslava s hud-
bou, sportovně nadaní si za-
hráli fotbal a volejbal. Žízeň
zaháněla vychlazená čepovaná
dvanáctka, k chuti přišly i bož-
ské grilované klobásy. I když
nám dvouhodinový májový
deštík prolil hranici, podařilo
se nám úspěšně upálit páreček
čarodějnic.

Kvůli výhrůžkám mladé ge-
nerace o setnutí máje se skalní
příznivci zábavy a hlídači ode-
brali do svých postelí až s vý-
chodem slunce. Májka však
pyšně stojí dál a můžete se na
ni přijít podívat až do konce
května, kdy ji s úctou skácíme.

Tímto bychom chtěli podě-
kovat hlavním organizátorům
- Alexandrovi Klimeckému,
Františkovi Krůtovi a všem, co
přiložili ruku k dílu, protože 
oslava se moc vydařila. Bude-
me se těšit na další příležitost
skvěle se pobavit a připome-
nout si dávno zapomenuté tra-
dice.

Alena DADÁKOVÁ

Foto: Nikol Punčevová
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Ulicemi města běželo 368 závodníků

Ráno nepříznivé počasí a při bězích krásné sluníčko doprovázelo
368 závodníků letošního tradičního běhu a stovky zúčastněných divá-
ků. Padly dva traťové rekordy: ve starších žákyních v běhu na 600 m jej
překonala Kateřina Siebeltová z TJ Slezanu Frýdek-Místek časem
1:48,7 minut a v hlavní kategorii žen v běhu na 1400m závodnice AWF
Krakow (PL) Aneta Suwaj časem 4:40,6 minuty. V hlavní kategorii
mužů zvítězil Lukasz Mika z UKS Rydultowy (PL), který trať 2000 m
zdolal za 5:58,8 minut. 

Z bohumínských běžců na nejvyšším
stupni vítězů stanuli: Eliška Pohlová (AK
Bohumín), Jan Ondřej Volný(Slůně), Fi-
lip Vančík (MŠ Rafinérskýlesík) a Michal
Jarošek (ZŠ Skřečoň). Na 2. a 3.místech
to byli tito běžci z našeho města: Tomáš
Kika (MŠ Smetanova), Patrik Licek (ZŠ
Beneše), Vladimír Janásek (FK Bohu-
mín), Lenka Jarošková (ZŠ Skřečoň), Filip
Sobalík (Florbal Bohumín), Kateřina Pe-
rutková, Martin Perutka (oba ZŠ Seifertova)
a Alan Franek (AK Bohumín). V ostat-
ních kategoriích byli nejlepšími běžci 
z Bohumína: Barbora Čepová (MŠ Sme-
tanova), Jana Deutschová (ZŠ Čs. amá-

dy), Jana Tomaštíková, Petr Bijok (oba ZŠ
Seifertova), Michaela Sirotiarová (gymná-
zium), Markéta Škutová (ZŠ Čs. armády),
Tereza Suchánková (gymnázium), Michal
Perutka, Jaroslav Heinz (oba AK Bohu-
mín) a Hilda Šustrová (Sokol Záblatí).

Běh má již oblíbenost v širokém okolí 
a pro zajímavost uvádím, odkud letos byli
závodníci: Jablunkov, Frýdek-Místek,
Kopřivnice, Štramberk, Karviná, Orlová,
Dolní Lutyně, Rychvald, Ostrava, Vítko-
vice, Poruba, Kroměříž, Kozlovice, Vrati-
mov, Hrabová, Hodoňovice, Těrlicko a z
Polské republiky: Wodzisław, Kraków, Ry-
dultowy, Łaziska-Górne a Knorów.

Hlavními sponzory běhu byli: Město
Bohumín, Lékárna Clara, Bohumínská
stavební, pojiš�ovací kancelář Levná poji-
stka, BISinvest a řada dalších. Poděkování
za účast patří rodičům, učitelům, trené-
rům a samotným závodníkům. Organizá-
toři běhu - AK Bohumín a DDM Fontána
- upřímně děkují za obětavost všem roz-
hodčím a spolupracovníkům, kteří sporto-
viště postavili, při běhu spolupracovali 
a následně dali náměstí opět do původní-
ho stavu. A pochopitelně TV Marko, která
zabezpečila přímý přenos, takže běh mohly
sledovat i stovky diváků u svých televizorů.

Zdeněk VESELÝ, AK Bohumín
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Zimní stadion modernizoval
Vybavenost a tím i prestiž zimního stadionu opět stouply. Díky in-

vestici za bezmála 1,3 milionu se může pyšnit moderními mantinely,
které vyhovují podmínkám pro pořádání vyšších hokejových soutěží.
Mantinely s ochrannými skly zajistí větší bezpečnost hráčů i diváků.

»Původní mantinely byly za dřeva a sklolaminátu. Nahradila je konstrukčně 
odolnější ocel a polyetylén,« prozradil vedoucí zimního stadionu Petr Lako-
mý. Stěžejním bezpečnostním prvkem jsou ale ochranná skla. Puk letící
mezi diváky zastaví mnohem účinněji než původně nainstalované sítě. Vý-
razně omezí také rizika hráčů. »Při nárazu na hrazení, které je při hokeji běžné,
hrozí při absenci skel poranění páteře,« dodal Lakomý. Ochranná skla mož-
nost tohoto druhu zranění snižují na minimum.

Spolu s mantinely přibyly u ledové plochy tradiční hokejové »boxy« - střídač-
ka, trestná lavici a sektor pro časomíru. Díky všem modernizacím te� stadion
splňuje přísnější normy a mohou zde probíhat utkání krajské i vyšší soutěže.

Nově nainstalované prvky budou stálé. Pouze v letní sezoně se část 
ochranných skel demontuje, aby plocha lépe vyhovovala letním sportům.
Ty jsou nyní v plném proudu. Z kluziště zmizel led a jednotlivé třetiny po-
skytly prostor pro stolní i klasický tenis, volejbal nebo nohejbal. (tch)Foto: Petr Lakomý
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Turek boduje i za hranicemi
Závodník v silovém trojbo-

ji Tomáš Turek z Dolní Luty-
ně prožívá úspěšnou sezonu.
Šestnáctiletý člen oddílu TJ
Viktorie Starý Bohumín za-
bodoval na otevřeném mist-
rovství České republiky juni-
orů a dorostu a nejnověji ta-
ké na otevřeném mistrovství
Slovenska. Z obou závodů si
přivezl medailové kovy.

19. otevřené mistrovství
České republiky juniorů a do-
rostenců se konalo v Kuřimi za
účasti 56 závodníků. Tomáš
Turek v kategorii dorostu do
93 kilogramů vybojoval bron-
zovou medaili. Jeho výkon byl
230 kilogramů v dřepu, 125 
kilogramů v benchpressu 
a 220 kilogramů v mrtvém ta-
hu. Celkovým součtem 575 kg
získal první výkonnostní třídu
dorostu do 93 kg.

Výkonem si zajistil pozván-
ku také na otevřené mistrov-
ství Slovenska v silovém troj-
boji dorostenců. Uskutečnilo
se 30. dubna v obci Častá u Bra-
tislavy. »Tomáš byl na soutěži je-
diným dorostencem, který repre-
zentoval Českou republiku,«

uvedl jeho trenér a otec v jed-
né osobě Martin Turek. Po ná-
ročném boji obsadil závodník
TJ Viktorie Starý Bohumín
druhé místo v kategorii do 93
kilogramů. »Tomášův výkon 

v dřepu byl 240, v benchi 130 
a pozvedu 205 kilogramů. Aspi-
roval dokonce na první místo, ale
druhý pokus 220 kilogramů v po-
zvedu mu rozhodčí neuznali,«
dodal Martin Turek. (luk)

Na mistrovství Slovenska v silovém trojboji dorostenců vybojoval Turek
stříbro v kategorii do 93 kilogramů. Foto:  TJ Viktorie Starý Bohumín

4. května se v Praze konalo Akademické
mistrovství ČR družstev v judu, na kterém 
i Bohumín měl své zastoupení. Barvy družstva
Ostravské univerzity hájil bohumínský závod-
ník a trenér Filip Walter. Nevedl si vůbec špat-
ně a i díky jeho výkonům Ostravská univerzita
nakonec vybojovala výborný bronz.

Akademické hry jsou každoročně prestižní
soutěží, kam české vysoké školy vysílají své stu-
denty. Univerzity postaví družstva o pěti váho-
vých kategoriích a každá výhra ve vzájemných
duelech univerzit přičítá družstvu bod. Druž-
stvo OU startovalo v sestavě: do 66 kg Jakub
Horák (Železo Hranice), do 73 kg Richard Še-
děnka (Baník Ostrava), do 81 kg  Přemysl Ver-
ner (Baník Ostrava), do 90 kg Ondřej Dvorský
(Baník Karviná), nad 90 kg Filip Walter (Judo
Bohumín).

Se svými výkony byli ostravští studenti velice
spokojeni, jelikož podlehli pouze týmům z Pra-
hy, které byly nabité českými reprezentanty. 

Akci si pochvaloval i Filip Walter (na snímku
vlevo - ležící), který se se svou bilancí 4 výhry 
a 1 prohra stal základním stavebním kamenem
týmu (. »Soutěže družstev mám rád, panuje při nich
velice dobrá atmosféra, při které se dobře pere. Tak
tomu bylo i ve velice vyhecovaném zápase o třetí mís-
to s brněnskou univerzitou. Kluci se prali perfektně
a na mě zbyl rozhodující zápas, který jsem nesměl
prohrát. Soupeře se mi naštěstí podařilo hodit před
časovým limitem a mohli jsme jít na sodovku,« dopl-
nil bohumínský závodník.

František WALTER, trenér juda

Univerzitní týmy soutěžily v judu
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Fotbalová 
minipřípravka 

Zveme děti ve věku 5 - 7 let
do mini přípravky FK Bohu-
mín. Trénuje se každé úterý od
16 do 17.30 a v pátek od 15 do
16.30 hodin na hřišti za par-
kem Petra Bezruče. Tréninky
jsou vedeny velice zábavnou
formou. Rodiče, přive�te své
děti narozené v letech 2004,
2005, 2006, kluky i holky, me-
zi nás ve sportovním oblečení
s lehkým fotbalovým míčem
velikosti 3. Velice rádi vás uví-
tají trenéři Pavel Babisz, Vla-
dimír Nasadil (licence C), Ota
Pawlas (licence A UEFA).

Zatím jsme hráli jen o polo-
čase mužů, v sobotu 21. květ-
na ve 13.30 hodin se utkáme 
s Baníkem Ostrava U 8. Od zá-
ří již budeme hrát soutěž mlad-
ších přípravek okresu Karviná.
Sportu zdar a fotbalu zvláš�.

Ota PAWLAS, trenér

Bohumínský
Benchpress 2011

Oddíl kulturistiky TJ Bo-
humín pořádá v sobotu 28.
května ve vzpírárně Bona-
trans Bohumín sportovní ut-
kání pod názvem Bohumín-
ský Benchpress 2011 jako 
I. ročník Memoriálu Micha-
la Sdukose, který se jako je-
den z prvních předsedů od-
dílu zasloužil o rozvoj tohoto
sportu na Bohumínsku.

Závodu se mohou zúčastnit
začátečníci i pokročilí. Prezen-
tace a vážení závodníků bude
probíhat od 10 hodin, závod-
začína v 11 hodin. Samostatně
budou hodnoceny kategorie
do 25 let, do 50 let a nad 50 let
bez dresu. Startovat mohou
pouze závodníci starší 14 let,
startovné činí 200 Kč. Závod-
níci mají k dispozici tři pokusy.
O pořadí rozhoduje rozdíl vý-
konu a tělesné hmotnosti zá-
vodníka. Na vítěze čekají pěk-
né poháry a medaile, všichni
obdrží ocenění za účast.

Zájemci hlaste se Oldřichu
Pečovi na ✆724 728 156 nebo
email pecolda@seznam.cz.
Výbor oddílu kulturistiky TJ
Bohumín zve i diváky. Přij�te
se podívat na soutěž a povzbu-
dit své přátelé a známé. Vstup
je zdarma.  (viž)
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Těžko se s tebou, Davide, loučilo,
těžko je bez tebe žít. Láska však
smrtí nekončí, v srdci tě máme

a navždy budeme mít.

16. května jsme vzpo-
mněli 1. smutné výročí,

kdy tragicky zahynul

pan David
SKUPIEŇ.

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají rodiče,
manželka Karla, dcery Petra a Michaela,

sourozenci Michal, Renáta a Tomáš s rodina-
mi, rodina Piatkova, Kohutkova a kamarádi.

Vzpomínky - úmrtí

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

Na hrob kytičku a svíci dáme, 
s láskou v srdcích vzpomínáme.

22. května 

vzpomeneme 2. smutné

výročí, kdy zemřel 

náš milovaný manžel,

tatínek, tchán a dědeček 

pan Milan TRUCLA.

S láskou vzpomíná manželka Anna, 

dcera Anička, vnučka Natálka, 

dcera Zuzka s přítelem.

Czas jak potok płynie,
lata przemijają, 

miłość i wspomnienia 
w sercu pozostają.

23. maja 

upłynie 10 lat 

od śmierci naszego

drogiego ojca 

szanownego pana 
Piotra WNĘTRZAKA

ze Skrzeczonia.

Z miłością i szacunkiem wspominają 

córki i syn z rodzinami.

Dík za to, čím jsi pro nás byl, 
za každý den, který jsi pro nás žil.

20. května 

vzpomeneme 

4. výročí úmrtí 

pana Bohumíra
SPIEWOKA.
S láskou a úctou 

vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka Alžběta, synové Miroslav 

a Aleš s rodinami, dcera Lenka s rodinou,

bratr Josef s rodinou, 

kamarádi ze zahrady.

Kráčeli jsme životem 
v radosti a bolu,

v těžkých zkouškách 
životních 

vždy jsme byli spolu.

21. května 

vzpomeneme 

6. výročí úmrtí 

pana Ladislava HAVLÍKA.

�
S úctou a láskou stále vzpomíná 

manželka.

Čas letí, bolest nám 
v srdci zůstává, slzy už tě,

Pavlínko, neprobudí 
a domov prázdný zůstává.

23. května 

vzpomeneme 9. výročí

úmrtí naší dcery, 

maminky, manželky,

sestry, sestřenice 

a kamarádky 

paní Pavlíny LARESOVÉ, 
rozené Seberové ze Skřečoně. 

�
S láskou vzpomíná celá rodina.

24. května 

by se dožil 

60 let 

pan Milan
BACÍK.

�
S láskou v srdci 

na něho stále vzpomínají manželka, 

synové Radek a Jiří, 

dcera Martina s manželem, 

vnuci Martin, Libor a Petr 

a maminka.

Vladislav Kvasnica * 1932 ze Skřečoně 

Jaroslav Kolder * 1930 ze Záblatí 

Josef Hess * 1936 z Pudlova 

Jiří Plaček * 1957 z Pudlova

Jiří Niesyt * 1923 z Bohumína

Naposledy jsme se rozloučili
Karel Janeta * 1949 z Pudlova

Jiří Hrčka * 1928 z Bohumína

Horst Rzidky * 1939 z Bohumína

František Maléř * 1925 z Bohumína

Miroslav Gibas * 1939 z Bohumína

Informace o podmínkách inzerce ve společenské kronice Oka (vzpomínky, blahopřání)
najdete na www.mesto-bohumin.cz, sekce zpravodajství/městské noviny Oko.
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Své ANO si řekli
Roman Polák a Veronika Langová, 
oba z Bohumína

Rudolf Mezera a Jana Blaníková, 
oba z Bohumína

Tomáš Zlámalík a Hana Kryšková, 
oba z Bohumína

Pavel Kalemba z Dolní Lutyně 
a Jana Volčíková z Bohumína

Milan Dobřanský a Petra Duchová, 
oba z Bohumína (mat)

AKCE 19.5. - 2.6.2011
Při zakoupení ptačí klece andulka zdarma

Mírová 1038, 735 81 Bohumín, mob.: 605 950 790
OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí - Pátek 9 - 17 hodin

Sobota     8 - 12 hodin

řádková inzerce

REALITY
● Koupím jakýkoliv byt, pozemek 

v Boh, Rychvaldě, případný dluh uhra-
dím a zajistím náhradní bydlení. Platím
hotově! ✆ 736 228 883.

● Prodám RD v Bohumíně. Kosmo-
nautů, 2 patra, sklepy v zemi, garáž, za-
hrada 10 arů, terasa, 2 200 000 Kč. ✆ 596
013 240 (večer) nebo 731 743 625.

(Pokračování na str. 16)
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REALITY
● Prodám družst. byt 2+1 

v Rychvaldě na sídlišti v nízké
zástavbě. Možnost ihned do 
osobního vlastnictví. ✆ 603
839 854.

● Vyměním 2+1 74m2, cih-
lový, v centru. ✆ 605 426 119.

● Pronajmu byt 1+1 na ná-
městí ve Starém Bohumíně. 
✆ 736 681 830.

● Pronajmu byt 1+1, Boh.
✆ 736 228 883.

● Pronajmu byt 2+KK
v centru Bohumína. Po rekon-
strukci, nová koupelna, ku-
chyň dělaná na míru. ✆ 603
932 189 nebo 605 377 374.

● Pronajmu 2+1, ul. Šuny-
chelská. Email: milossova@
email.cz, ✆ 602 714 416.

● Pronajmu byt 5+1 v Bo-
humíně, ul. Studentská. ✆
739 090 797.

● Pronajmu garáž u bývalé
Rybeny. ✆ 732 559 733.

● Pronajmu rodinný dům
4+1 v Bohumíně-Skřečoni.

ř á d k o v á  i n z e r c e

Podsklepený, hospodářská bu-
dova + garáž, zahrada, vodo-
vod, studna, topení plyn i tuhá
paliva. ✆ 607 928 507.

RŮZNÉ
● Potřebujete přivýdělek ne-

bo hledáte změnu? Te� máte
příležitost. Stačí vám připojení
k internetu a telefon a můžete
pracovat v pohodlí svého do-
mova, s volnou pracovní dobou
a bez šéfa. ✆ 739 237 505.

● Prodám urnové místo ve
Skřečoni. Dohoda jistá. Tel.:
737 718 898.

● Prodám starší obytný pří-
věs, vhodný na zahradu, pojízd-
ný, bez SPZ. ✆ 606 726 286.

SLUŽBY
● STAVEBNÍ PRÁCE – 

rekonstrukce bytů, domů 
a střech. Stavební, demoliční
a úklidové práce. IS přípojky,
oplocení, zákl. desky, izolace
staveb a drenáže. ✆ 603 366 056.

● Údržba domu a zahrady
– sekání trávy, udrž. práce, zá-
mečnické práce, práce s křovi-

nořezem – motor. pilou, úklid
domácnosti, mytí oken. 
✆ 603 366 056.

● Jednočlenná živá hudba
na svatby, narozeniny, večírky.
✆ 605 829 110, www.hudba-
bohumin.wz.cz.

● NEPEČTE - NAPEČU
VÁM! Cukroví, dorty, celý
rok. Super kvalita i cena. 
✆ 737 856 868.

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

● Opravuji pánské a dám-
ské oděvy. Bohumín 3. ✆ 728
597 581.

● Zpracuji mzdy a daň. 
evidenci (jednoduché účto).
✆ 732 353 498.
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Kupón pro řádkovou inzerci 
na www.mesto-bohumin.cz, sekce 
zpravodajství/městské noviny Oko.
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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

Vážení zákazníci!

S radostí Vám oznamujeme, že od 30.5.2011 

Vás budeme očekávat v nově rekonstruovaných

prostorách na třídě Dr. E. Beneše 

v objektu »Pekárny Na Růžku«, kde Vám budeme

nabízet veškerý stávající sortiment zboží 

a zároveň i čerstvé výrobky z »Pekárny 

Na Růžku«, jak jste na ně byli léta zvyklí.

Těšíme se na Vás v nových prostorách!!!

Kolektiv Vašich Mléčných lahůdek

Doprava zajištěna pro 2 – 6 lidí. Po doho-
dě možno zajistit stravu a noclehy.
Termíny odjezdu dle dohody se zá-
jemci. Veškeré informace na tel.:
606 726 286. Pro soukromý výjezd do
Polska je potřebný platný občanský
průkaz nebo pas. 

Pro zájemce o návštěvu
Jasné Hory spojenou 
s nákupy v obchodech 
a na městské tržnici 
v Čenstochové.
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Autor: 
Jan Šula Kanál Mírný 
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 20. května do 3. června

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

■ 21.5. od 14 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI. Slavnosti
v country stylu při příležitosti 755. výročí města Bohu-
mína. Hobbypark, vstup volný. Vystoupí Děda Mládek
Illegal Band, Věra Martinová & Jamie Marshall a Lenka
Slavíková. Exhibice s biči a kolty, trikové lasování,
country tance a divadelní scénky. Pro děti lukostřelba
či házení oštěpem ve stanovišti kovbojů a indiánů.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

BESEDY
■ 25.5. v 17 hodin JAKÉ TO JE, BÝT VE SCREAMERS.
Bohumínský rodák Lukáš Vyvlečka vypráví o svém pů-
sobení v populární skupině Screamers. Vstupné 30 Kč.

VÝSTAVY
■ Do 27.5. ZAČÁTEK. Průřez tvorby devatenáctileté
studentky gymnázia, která se věnuje výtvarnému umě-
ní. Knihovna Nový Bohumín, galerie v 1. patře, dle 
otevírací doby studovny.

■ Do 27.5. 20 LET MĚSTSKÉ POLICIE BOHUMÍN. 
Výstava k výročí založení bohumínské městské policie,
galerie v 1. patře, dle otevírací doby studovny.

■ 13.5. až 31. 5. STARÉ FILMOVÉ HVĚZDY. Výstava ve
foyer kina, dle otevírací doby.

KONCERTY
■ 24.5. v 16.30 hodin KONCERT SOUBORŮ. Představí
se soubory umělecké školy, koncertní sál ZUŠ.

■ 2.6. v 17 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK. K poslechu
zahraje Dechový orchestr ŽDB Group, Náměstí T. G.
Masaryka.

KINO K3 BOHUMÍN

*Za deště etní kino nepromítá, hraje se v budově kina.

■ 19.5. v 19 hodin a *20.5. ve 21 hodin (letní kino)
SVĚTOVÁ INVAZE. Film USA 2011, 116 minut, titulky,
přístupný od 12 let., 78 Kč.    

■ 21.5. v 17 hodin a 22.5. v 10 hodin MEDVÍDEK PÚ.
Animovaný film USA 2011, 60 minut, dabing, 75 Kč.       

■21. a 22. 5. v 19 hodin LONDÝNSKÝ GANGSTER. Film
USA , Velká Británie 2010, 103 minut, titulky, přístup-
ný od 15 let, 75 Kč.    

■ 26.5. v 19 hodin a *27.5. ve 21 hodin (letní kino)
NEVINNOST. Film ČR 2011, 98 minut, přístupný, 85 Kč.

■ *28.5. ve 21 hodin (letní kino) a 29.5. v 19 hodin
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ. Film USA 2011, 108 minut, ti-
tulky, přístupný od 12 let, 80 Kč.               

■ 28.5. ve 21 hodin a 29.5. v 10 hodin MÁMA MEZI
MARŤANY. Animovaný film USA 2011, 88 minut, da-
bing, 75 Kč.

■ 2.6. v 19 hodin a *3.6. ve 21.15 hodin (letní kino)
ZKUS MĚ ROZESMÁT. Film USA, 2011, 116 minut, 75 Kč

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 20.5. v 18 hodin VRÁTÍME SE DO DĚTSTVÍ. Bohu-
mínská autorka Vlasta Šimková pokřtí novou knihu
veršů a říkánek pro děti.

■28.5. v 9.30 hodin SOBOTĚNKA. Jarní hrátky pro dě-
ti na květinové téma.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

☎ 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■24.5. v 10 hodin STŘÍHÁNÍ DĚTÍ.

■ 25.5. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. Na 
telefonickou objednávku.

■ Každé pondělí v 9.15 hodin BERUŠKY. Cvičení pro
maminky s kojenci od narození do 10 měsíců.

■ Každé úterý v 16 hodin BABYSIGN. Kurz znakové 
řeči pro rodiče slyšících batolat.

■ Každý čtvrtek v 17 hodin BARVIČKA. Výtvarné akti-
vity pro rodiče s dětmi od 18 měsíců.

■ Každý pátek v 15.45 hodin BABYENGLISH. Výuka
angličtiny pro nejmenší děti podle nejnovějších metod.

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ, Nerudova ulice,
www.slunerc.webnode.cz, ☎ 604 999 147

PRO DĚTI
■ Každé pondělí od 10 hodin TVŮRČÍ DÍLNIČKA
RODIČŮ S DĚTMI. Klasické i netradiční výtvarné tech-
niky pro nejmenší od 2 let.

■ Každé úterý v 18 hodin ANGLIČTINA PRO MÁMY.
Výuka angličtiny ve Slůněti. 

■ Každou středu od 9 hodin PŘEDŠKOLKA. Dvouhodi-
nové setkání dětí s programem. 

PRO DOSPĚLÉ

■ Každé pondělí v 15.30 hodin PILATES PO PORODU
S MIMINKY. Pouze na telefonické objednání.

■ Každé pondělí v 17 a 18 hodin a ve čtvrtek v 18 
hodin PILATES.

■Každé úterý v 19 hodin FLIRT DANCE.

■Každou středu v 18 hodin TAI-ČI.

■ Každý čtvrtek v 17 hodin PILATES PRO ŽENY -
SENIORKY A ŽENY S POHYBOVÝM OMEZENÍM.

SLEZSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ A.V.

Modrá budova v Masarykově ul. (vedle Parku
Chopina), bohumin@sceav.cz, ☎ 736 627 503

■ Každé úterý v 15.30 hodin KLUBOŠ. Pro děti ve věku
6 - 12 let.

■ Každé úterý v 17 hodin BLUE ENGLISH. Anglicky od
začátku pro zájemce do 40 let. 25 Kč.

■ Každý čtvrtek v 16.30 hodin KLUB PRO MLÁDEŽ.
Dvouhodinovka pro mladé.

OSTATNÍ AKCE

■21.5. v 18 hodin ZASTÁVKA. Muzikál o tom, jak vám
čekání na autobus může změnit život. Vystoupí umělci
z Nového Mesta nad Váhom. Koncertní sál ZUŠ, 50 Kč.
■23.5. v 16.30 hodin JAK SE PEKLO ZADLUŽILO. Dra-
matizace pohádky, koncertní sál ZUŠ.
■ 28. a 29.5. FESTYN RODZINNY. Náměstí u školky 
v Krzyżanowicích (PL).

SPORT

CYKLISTIKA
Akce v rámci seriálu »Nebude-li pršet...«. Sraz na 
náměstí T.G.Masaryka:
■ 21.5. v 9 hodin MINI ZOO. Nenáročný výlet do Pol-
ska s posezením. 
■ 22.5. v 8 hodin ARBORETUM NOVÉ DVORY. Celo-
denní výlet.
■ 28.5. v 9 hodin PSTRUŽÍ FARMA. Výlet do Bílé, spo-
jený s návštěvou labyrintu. 
FOTBAL
Kontakt: FK Bohumín, Miroslav.Kran@seznam.cz,
✆ 602 708 046
■ 22.5. v 14.45 hodin FK BOHUMÍN -  FK STAŘÍČ. Do-
rost.
■ 22.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN -  FK KRNOV. Muži A.
■ 26.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN -  MFK KARVINÁ C.
Starší přípravka.
■ 28.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN -  ČSAD HAVÍŘOV.
Muži B, hřiště ve Vrbici
Není-li uvedeno jinak, hrají se fotbalová utkání na trav-
natém hřišti za parkem.
TENIS
■ 29.5. v 9 hodin TK SOKOL BOHUMÍN B - TK
HAVÍŘOV PEGRES B. Mladší žáci B, oblastní soutěž B,
kurty v parku P. Bezruče. 
AEROBIK
■ ZUMBA FITNESS. Každý čtvrtek a neděli v 19 hodin
v tělocvičně Střední školy Bohumín, v úterý v 17.45 na
gymnáziu, 50 Kč.
■ ZUMBA S MONIKOU. Každé úterý v 16 hodin a každý
čtvrtek v 19 hodin ve velké tělocvičně ZŠ Masarykova.
■ ZUMBA GOLD. Každý pátek v 17 hodin ve velké 
tělocvičně ZŠ Masarykova. 

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA AQUACENTRA :
pondělí až čtvrtek: 6 - 7.45 a 12 - 21 hodin
pátek: 12 - 21 hodin
víkendy a svátky 8 - 21 hodin. 

ZIMNÍ STADION

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

LETNÍ SPORTY NA ZIMNÍM STADIONU
23.4. - 11.9. denně od 6 do 22 hodin: badminton, 
tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal.

Objednávky ✆ 777 707 783.



Kněz dal požehnání
drsným motorkářům

▲ Jezdci všech generací vyrazili do ulic. Roman Brzezina
požehnal motorkářům jednotlivě. Foto: Pavel Čempěl

Vzpomín-
kou na zesnulé

kamarády a »motorkářskou« modlitbou zača-
la 14. května v Bohumíně dosud nevídaná
akce. Okolím evangelického kostela se rozlé-
halo burácení motorů a silnici před chrá-
mem obsadily asi čtyři desítky silných strojů. 

Kněze Romana Brzezinu oslovila myšlenka
místních motorkářů. By� mnozí od pohledu 
vypadají, že »kopou« za opačný tým, než je ten
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Místy bleší trh, vetešnictví, ale také rukodělné 
a umělecké výrobky nebo výpěstky ze zahrádek.
To vše na jednom místě - na starém hraničním
přechodu Bohumín - Chałupki. Taková pestrost
zboží je tady k vidění dvakrát do roka na tradič-
ním Jarmarku na hranici, který pořádají polské

Krzyżanowice. Naposledy bývalá »celnice« ožila
8. května a ke koupi zde bylo vše, nač si člověk
vzpomněl. Obrazy, sochy, historická rádia, foto-
aparáty, železářské výrobky. Na jarmarku prodá-
vají profesionálové i amatéři a na jejich další na-
bídku se můžete těšit zase na podzim. (red)

Tradiční jarní Jarmark na hranici byl pestrý
Foto: Pavel Čempěl

Děravé kraslice
udělaly díru 
do světa

Madeirové kraslice z Bo-
humína si získaly sympatie v
sousedním Polsku. Členky
vlastivědně-etnografického
klubu Maryšky se 10. dubna
vypravily do Tworkowa, kde
probíhal tradiční Kiermasz
Wielkanocny. Na akci se
prezentovali lidé s kraslice-
mi i velikonočními pokrmy.

»Pořadatelé nás přemlouvali,
abychom se přehlídky zúčastnili 
s námi přivezenými kraslicemi
soutěžně, ale rádi jsme to přene-
chali tamním dětem, jejich práce
byly úžasné,« říká Kamila Smi-
gová, předsedkyně OS Maryš-
ka. O vystavené madeirové kras-
lice z Bohumína, které vznika-
jí speciální technikou vrtání,
byl mimořádný zájem. Maryš-
ka je všechny rozdala. Jedna
kraslice dokonce
putovala k zá-
jemkyni, která
pracuje v mu-
zeu v polské
Ratiboři.

(luk)

▲ Festival nabídl výstavu dětmi
vyrobených velikonočních ozdob 
a doplňků. Foto: OS Maryška
▼ »Děravé« kraslice z Bohumí-
na slavily v Polsku úspěch.

nebeský, před sezonou se vždy v hojném počtu 
a pokorně sjíždějí k tradičnímu žehnání moto-
rek. Tradičnímu v širším měřítku, v Bohumíně
si tato akce odbyla svou premiéru. Bývá zvykem
mašiny kropit svěcenou vodou, ovšem Brzezina
volil osobní přístup. Každému motorkáři požeh-
nal zvláš� a popřál sezonu bez karambolů a hlav-
ně bez zranění. Do kůže odění hoši poté nasko-
čili do sedel, nakopli své stroje a vydařenou akci
zakončili spanilou jízdou ulicemi města. (tch)

▲


