
V mladší kategorii žáků
prvního stupně zvládl bran-
ný závod nejrychleji »A«
tým Bezručovy základní ško-
ly. Druzí byli žáci ZŠ Bene-
še, třetí zástupci školy Čs.
armády, čtvrtí žáci ze Skře-
čoně a páté místo obsadil »B« tým Bezručovy
školy. V kategorii starších žáků obsadila prv-
ní místo ZŠ Skřečoň, následovaná »Masaryč-
kou«, ZŠ Čs. armády a »Benešovkou«. (luk)

Konečná podoba skře-
čoňského mostu se za-
číná rýsovat. V uply-
nulých dnech při-
stoupili stavbaři 
k montáži nejvýraz-
nějších markantů
nového mostu –
čtveřici mohutných
pylonů. Tato etapa
budování musela nad-
chnout i laiky. Každý 
z pylonů, vážících 28 tun,
usazoval do pozice třistapa-
desátitunový jeřáb. 

Instalace tak mohutných
komponent vyžaduje maxi-
mální přesnost. Jeřáb usadí 
ocelový sloup do pozice, kde
ho pracovníci zaaretují vázací-
mi popruhy. Pak přijde na řa-
du svařování. »Dvojice svářečů
stráví u každého pylonu čtyři
dny. Pylon je vyroben z pět centi-
metrů silného plechu, který je
nutné po celém obvodu přivařit 

k mostní konstrukci,« uvedl
Martin Mohler, stavbyvedoucí
společnosti Firesta. Aby se
sloupy nepohnuly, drží je prv-
ní den kromě popruhů i jeřáb
a po celou dobu jejich pozici
proměřuje geodet.

Pylony neplní jen estetickou
funkci, právě ony nakonec po-
nesou celou tíhu mostu. O to
se postará šestapadesát »lan«
natažených mezi vrcholy slou-
pů a konstrukcí mostu. Nejsou
to ovšem klasická splétaná 

lana, nýbrž táhla – ocelové ty-
če. I přes svou váhu jsou pylo-
ny zatím duté, beton se do
nich »nalije« až později. Ještě
předtím musí stavbaři natáh-
nout zmíněná táhla a usadit
most na ložiska. (tch)

Bohumín vyhrál 
»hráčskou« kauzu 
u soudu Str. 2
Do altánu svorně 
zasednou vodáci 
s turisty Str. 5D
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vychází 2. června

čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXI / 2011 ● cena 7 Kč

Na mostě už trůní čtyři pohlední siláci
Most bude ke každému z pylonů »přikurtován«

čtrnácti táhly, po sedmi z každé strany.
Foto: Pavel Čempěl

Městská policie slaví 20 let od svého
vzniku. K výročí jí přišli
popřát také žáci většiny zá-
kladních škol ve městě,
když se 17. května zapojili
do branného závodu v are-
álu Gliňoč ve Skřečoni. 

Na tra� vyběhlo šestatřicet
závodníků, které povzbuzovaly
další dvě stovky dětí. »Oslavy
narozenin jsme pojali aktivně.
Školáci zdolávali lanovou dráhu,
házeli na cíl, stříleli ze vzduchovky,
orientovali se ve zdravovědě a sklá-
dali puzzle na čas,« uvedl ředitel
městské policie Karel Vach.

Sportovně naladění gratulanti

Součástí sportovně-branného dne ve Skřečoni 
byla i prezentace jízdního oddílu Městské policie
Ostrava. Bližší informace přinášíme na straně 10.

Foto: Pavel Čempěl
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Obyvatele Skřečoně nemůže a nechce zklamat

Bohumín vyhrál »hráčskou« kauzu u soudu

Foto: Štefan Špic

Boj s videoterminály pokračuje.
Městský soud v Praze 10. května rozho-
dl ve prospěch Bohumína o první ze 42
žalob, které město podalo na Minister-
stvo financí ČR kvůli povolování video-
terminálů v místech, kde to městská vy-
hláška zakazuje. 

»Vydáním zákazové vyhlášky před šesti lety
jsme snížili počet výherních hracích automatů
ze 140 na 30. Ve městě byl klid a i rodiny
gamblerů nám děkovaly. Oželeli jsme i 5 mili-
onů z výtěžku na poplatcích. Ministerstvo 
financí pak ale u nás do uprázdněných heren
povolilo přes 250 modernějších videoterminá-
lů, a to hned na 10 let. V provozu jich je už ví-
ce než 150, více se jich do heren ani nevejde.
Většinu vydaných povolení ministerstvem 
financí v Bohumíně považujeme za protipráv-
ní, protože jsme nebyli účastníky řízení a jsou
povoleny v rozporu se zákonem v blízkosti
škol, zdravotnických či sociálních zařízení 
nebo úřadů. To jsou důvody, proč jsme na mi-
nisterstvo postupně podali 42 žalob,« uvedl
starosta Petr Vícha.

A soud dal te� Bohumínu zapravdu.
Definitivně vyhráno však zdaleka není.
Ministerstvo plánuje odvolání k Nejvyšší-
mu správnímu soudu. Herny tak zůstávají
v provozu. Přesto město považuje rozhod-
nutí soudu za průlomové a je připraveno
bojovat až do konce.

»Jsem velmi potěšen, že soudy jsou instituce,
kterým se dá věřit a na které se dá spolehnout.
Ukázalo se, že obce mají pravdu v tom, že mi-
nisterstvo musí respektovat zákon a ten říká, že
by� videoterminály nejsou totéž, co hrací auto-
maty, tak je nemohou umis�ovat, kde se jim zlí-
bí. Předpokládám, že když jsme vyhráli jeden 
z těch 42 totožných soudů, tak vyhrajeme i ty
zbývající. Bohužel se ministerstvo financí určitě
odvolá, a to se může protáhnout na měsíce,
možná i roky. Přístroje zatím budou vesele fun-
govat dál a obírat lidi o peníze. Náš boj tedy ne-
ní zdaleka u konce, ale vytrváme a nevzdáme
se, i kdybychom měli jet až k Evropskému sou-
du do Štrasburku,« pokračoval Petr Vícha.

Bohumín otevřeně bojuje proti výher-
ním hracím automatům už od roku 2005,
kdy zastupitelé jednomyslně schválili vy-
hlášku, která provoz výherních hracích
automatů na 25 konkrétních ulicích zaká-
zala. Tento zákaz město už pětkrát rozšíři-
lo. Problém ale dělají technicky vyspělejší
typy automatů, takzvané videoterminály,
které povoluje ministerstvo financí. Měs-
to se stalo zakládajícím členem Sdružení
měst a obcí proti hazardu, téměř tři tisíce
Bohumíňáků podepsaly v roce 2007 petici
proti hazardu, videoterminálům a postu-
pu ministerstva. 

Lucie BALCAROVÁ

a k t u á l n ě

Svěřil jste se, že vztah ke Skřečoni
vás vlastně do komunální politiky
přivedl. 

Je to po Novém Bohumíně
druhá největší městská část.
Nevím jak v minulosti, ale 
v posledních dvou volebních
obdobích ji v zastupitelstvu ni-
kdo nereprezentoval. Není mi
její osud lhostejný - a nejen
mně. Jsem rád, že mi i obyva-
telé Skřečoně dali svůj volební
hlas. Nemůžu a nechci je zkla-
mat.

Čím te� vaše městská část nejvíce
žije, co řešíte?

V běhu je cyklostezka v ulici
1. máje, nové přechody pro

chodce a konečně také školní
dvůr u naší školy. To jsou věci
více než pozitivní. Jsou však 
i negativa, například situace 
v Úvozní ulici, kterou si pod-
napilí řidiči zkracují cestu do
Orlové. V této ulici žijí mladé
rodiny a bojím se domyslet, co
by se stalo, kdyby se dítě při-
pletlo do cesty podnapilému
řidiči. Jsou i jiné problémy,
které trápí naše spoluobčany 
a na základě jejich podnětů
jim chci pomoci je zdárně vy-
řešit.

Z probíhajících projektů jste 
nezmínil ten největší – skřečoň-
ský most. Po jeho dokončení z něj

vyústí hlavní výpadovka na 
Karvinou. Jak se lidé připravují
na zvýšený provoz?

Most je branou do města, 
jeho existence je nutná. Se
zvýšeným provozem se holt
musíme vypořádat, je to nutné
zlo. Už jsme se smířili s tím, že 
u ledu skončil před lety zamýš-
lený celkový obchvat města.

Už zde padlo, že jste po dlouhé
době prvním skřečoňským 
zastupitelem. Zaregistrovali to
vaši »sousedé«, obracejí se na
vás?

Nejen na mě, na všechny
členy komise. Vzájemná ko-
munikace se zvýšila. Posled-
ním podnětem bylo zřízení
bankomatu u naší pošty. V lé-
tě chceme navíc uspořádat ve
spolupráci s místními dobro-
volnými hasiči setkání s obča-
ny, abychom se vzájemně více
poznali a mohli tak společně
udělat něco více pro naši
městskou část než v dobách
minulých.

A na závěr, jak u vás na vesnici
trávíte volný čas?

Na prvním místě je moje ro-
dina. A kdo mě zná, ví, že
mým velkým  koníčkem je prá-
ce na domě a zahradě. Ve 
Skřečoni jsem poznal pár sku-
tečných přátel a velice rádi se
jako rodiny setkáváme a vy-
mýšlíme program pro naše dě-
ti. Oblíbený je třeba hokejový
turnaj na ledovém kluzišti.
Sousedé a  kolemjdoucí by
mohli vyprávět, jak naše rato-
lesti dovádějí.  (red)

V Bratislavě vystudoval právnickou fakultu a tuto profesi
využíval během své profesní kariéry ve službách státu, nebo
na vedoucích postech firem různého zaměření. Stanislav 
Musil (56) se loni opět rozhodl kandidovat do zastupitelstva 
a díky volebním výsledkům se stal zastupitelem. Před osmi le-
ty se s rodinou  přestěhoval do Skřečoně, kde zrekonstruoval
poměrně starý rodinný dům. Skřečoň se stala jeho domovem 
a současně začal intenzivně vnímat, co této co do počtu oby-
vatel druhé největší městské části chybí.Tato skutečnost ho
přiměla i k tomu, že kandidoval i na předsedu komise pro
městskou část Skřečoň, kterým byl ustanoven.
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Dostavba obchvatu, neboli propojení skřečoňského 
mostu a rondelu v Šunychlu, je oficiálně potvrzena.

Od 1. července se opět mohou naplno rozjet loni zastavené
stavební práce.

Obchvat se téměř před rokem ocitl spolu s mostem na »černé
listině« úsporných opatření exministra Víta Bárty. Práce na 

»Skřečoňáku« byly po čase obnoveny, ale obchvat, který měl plnit

také funkci dálničního přivaděče, zůstal zakonzervován. O jeho

možném dokončení se začalo »šuškat« už před několika týdny.

Stavbaři sem dokonce začali nesměle navážet materiál. Nyní už je

rozhodnutí oficiální. O prázdninách se firma pustí do díla, se

zprovozněním se počítá v červnu 2012. (tch)

Obchvat je povolen, bude »do roka a do dne«

Stav Národní-
ho domu ve Sta-
rém Bohumíně
dělá městu staros-
ti. V polovině
května se tady zří-
tila část stropu nad
hlavním schodiš-
těm. Tato situace
postavila město před
závažné rozhodnutí:
Opravit jen narušený
strop, nebo se pustit
do kompletní rekon-
strukce? Plány na ob-
novu kulturní památ-
ky už existují několik
let, ale dosud se neobjevil vhodný do-
tační titul, který by nákladnou rekon-
strukci finančně podpořil.

Současná havárie v Národním domě je
věc nepříjemná, ale ne překvapivá. Objekt
bez údržby dlouhé roky chátral, a když se
ho městu v roce 2007 konečně podařilo
koupit, byl už jeho stav tristní. »Pád stropu
zřejmě způsobilo napadení trámů plísněmi 
a houbami v souvislosti se zatékáním. Svou ro-
li hrálo také stáří,« konstatoval Stanislav
Svrčina z majetkového odboru. Stavbu
prohlédne statik, ale už te� je jasné, že
bude nutné narušenou část zajistit. Proto-
že je objekt pod ochranou památkářů, oni

rozhodnou, zda to bude »replika« stropu
trámového, nebo povolí odolnější ocel.

Secesní Národní dům pochází z roku
1902. Původně sloužil jako výjezdní hosti-
nec a hotel U Zeleného stromu. Objekt 
v minulosti býval centrem kulturního živo-
ta ve Starém Bohumíně. Zamýšlená rekon-
strukce by mu měla vrátit původní lesk. Po-
čítá s restaurací, tanečním sálem, hotelem,

výstavními prostory a informačním cent-
rem. »Projektová dokumentace je hotová. Teo-
reticky bychom mohli zítra vyhlásit výběrové ří-
zení na stavitele,« uvedla vedoucí odboru
rozvoje a investic Jitka Ptošková. Vše je ale
o financích. Rekonstrukce by přišla na 80
milionů a dosud se nenašla vhodná dotace,
která by na komerčně-veřejné využití 
»pasovala«. Pavel ČEMPĚL

Národní dům má další šrám, zřítil se strop

Plísněmi a houbami narušené trámy Národního domu, bývalého secesního hotelu z počátku 20.
století,nevydržely. Zřítilo se asi padesát metrů čtverečních stropu. Foto: Pavel Čempěl



V únoru a březnu proběhl průzkum, zaměře-
ný na potřeby občanů v návaznosti na soci-
ální a ostatní služby na území města. Na
tvorbě dotazníku se podílely všechny pra-
covní skupiny komunitního plánování.

Otázky se zaměřovaly na široké spektrum
oblastí - volnočasové aktivity, rodinný život,

absence potřebných sociálních služeb, bariérovost a další. 
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Zpět se vrátilo 831 dotazní-
ků, přičemž 159 občanů je vy-
plnilo on-line na webových
stránkách města a 672 v kla-
sické listinné podobě. Ankety
se zúčastnilo 594 žen a 237
mužů, nejčastěji z Nového Bo-
humína (476). Zastoupeny
ovšem byly i městské části -
Starý Bohumín (75), Skřečoň
(75), Záblatí (61), Pudlov

(43), Šunychl (22), Vrbice
(17) a dotazník zaujal i 62 pře-
spolních. Co se věku respon-
dentů týče, nejpočetněji byla
zastoupena kategorie 36 – 50
let, nejmenší odezvu měla an-
keta u lidí do 20 let.

Z ankety vyplynulo několik
důležitých poznatků. Respon-
denti si v drtivé většině přejí
rozšíření počtu laviček, které

by využili při svých pochůz-
kách. Domnívají se, že by ve
městě mělo být více bezbarié-
rových přístupů, jako největší
problém vidí omezení v ob-
chodech a ordinacích lékařů.
Lidé si přejí zachovat stávající
sportovní plochy a myslí si, že
je ve městě nabídka volnoča-
sových aktivit pro teenagery
dostatečná.

Starší spoluobčané dostali
možnost odpovědět, zda by vy-
užili venkovní sportovní prvky
zaměřené pro seniory. Téměř
polovinu z nich tato nabídka 
oslovila. Jedna z otázek se týka-
la také bezdomovectví. Podle
respondentů se je třeba problé-
mem více zabývat. Například
zřídit noclehárnu a zrušit »če-

kárnu« na vlakovém nádraží.
Na závěr se mohli lidé v anketě
libovolně vyjádřit ke zlepšení
života ve městě. Na lístcích se
objevilo 90 různých odpovědí.
Nejčastěji bylo zmiňováno lep-
ší ovzduší, zavedení MHD 
a zvýšení bezpečnosti ve městě.

Z počtu vyplněných dotaz-
níků lze konstatovat, že sociál-
ní služby a kvalita života ve
městě nejsou lidem lhostejné,
a to napříč všemi městskými
částmi. Je potěšitelné, že se do
vyplňování dotazníků zapojily
všechny věkové skupiny oby-
vatel a také, že na otázky ne-
odpovídali jen uživatelé slu-
žeb, za což všem děkuji.

Daniel UCHÁČ, 
vedoucí sociálního odboru

Kvalita života není lidem lhostejná

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 bytu 3.6.
v 10.15 - 10.30 hodin. Termín
licitace bude upřesněn pou-
ze zájemcům, kteří si do 8.6.
podají přihlášku.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1068, číslo bytu 61, katego-

rie I., 6. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,93 m2,
celková plocha bytu 53,94 m2.
Prohlídka 3.6. v 9.30 - 9.45
hodin a 8.6. v 16.30 - 16.45
hodin. Licitace se koná 13.6. 
v 16 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 35, katego-

rie I., 4. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 47,73 m2, celko-
vá plocha bytu 50,93 m2. Pro-
hlídka 3.6. v 9.45 - 10 hodin 
a 8.6. v 16.45 - 17 hodin. Licita-
ce se koná 13.6. v 16.15 hodin.

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

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 46,72 m2, cel-
ková plocha bytu 50,22 m2.
Prohlídka 8.6. v 16.15 - 16.30
hodin a 9.6. v 8 - 8.15 hodin.
Opakovaná licitace se koná
15.6. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Student-
ská 686, číslo bytu 2, kate-

gorie II., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 66,14 m2,
celková plocha bytu 67,89 m2.
Prohlídka 14.6. v 8.15 - 8.30

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

Licitace městských bytů
hodin. Opakovaná licitace se
koná 15.6. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Student-
ská 711, číslo bytu 3, kate-

gorie II., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 79,40 m2,
celková plocha bytu 88,90 m2.
Prohlídka 8.6. v 15.45 - 16 ho-
din a 9.6. v 8.30 - 8.45 hodin.
Opakovaná licitace se koná
15.6. v 16.30 hodin.

I Byt 0+1, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 67, kate-

gorie I., 12. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 28,01 m2,
celková plocha bytu 30,33 m2.
Prohlídka 15.6. v 15.15 - 15.30
hodin a 16.6. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 20.6.v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Alešova
1070, číslo bytu 39, katego-

rie I., 7. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,80 m2,
celková plocha bytu 70,30 m2.
Prohlídka 14.6. v 8 - 8.15 ho-
din a 15.6. v 16.30 - 16.45 ho-
din. Licitace se koná 20.6. 
v 16.15 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V sobotu 18. června proběhne letos druhý svoz nebez-
pečných odpadů (barvy, oleje, chemie, pneumatiky a další) a vyřazeného elektrozařízení (přístroje
musí být kompletní). Pojízdná sběrna bude přistavena na určených stanovištích podle stálého 
harmonogramu, který najdete na webových stránkách města nebo v ekologickém kalendáři na rok
2011. Další  termíny svozu v letošním roce jsou stanoveny na 3. září a 5. listopadu. (šp)

Svoz nebezpečných odpadů 

k r á t c e

Zasedání městského
zastupitelstva

V pondělí 13. června ve 14
hodin se ve velké zasedací síni
radnice uskuteční zasedání za-
stupitelstva města. Na progra-
mu bude rozšíření správního ob-
vodu města Bohumína o obec
Dolní Lutyni, výsledky hospo-
daření za leden až duben 2011,
výroční zprávy obchodních
společností města nebo obec-
ně závazná vyhláška o přepra-
vě sypkých materiálů. Zasedá-
ní je veřejné a vysílá jej v pří-
mém přenosu TIK. Program
jednání bohumínských zastupi-
telů najdete na stránkách
www.mesto- bohumin.cz nebo
v městských vývěskách.  (red)

Na infocentrum 
můžete i v sobotu

Jako každoročně se v letní
sezoně rozšiřuje provoz infor-
mačního centra radnice také
na soboty. Dveře centra budou
turistům i občanům otevřeny
od června do září každou sobo-
tu od 8 do 14 hodin. Lidé si
zde mohou zakoupit propagač-
ní předměty, ale také vyzved-
nout formuláře nebo úřední
korespondenci, kterou si ne-
stihli převzít od doručovatele
v pracovní dny. (red)



Stavba »schůdků« ve Starém Bohumíně. Trojice nástupních míst
na české straně vyjde na 4,5 milionu. Devadesát procent nákladů
pokryje dotace z Evropské unie. Foto: Pavel Čempěl

U vody panuje na několi-
ka frontách čilý stavební
ruch. V plném proudu jsou
práce na nástupních místech
pro vodáky. Na české straně
vyrůstají tři, přičemž to na
Olši ve Věřňovicích spěje do
finále. Dokončeno bude
v půlce června.

Na nástupiště u Odry, kon-
krétně v Pudlově a ve Starém
Bohumíně, si vodáci ještě
chvíli počkají. Stavba u Anto-
šovické lávky má být hotova
počátkem srpna, druhá u sta-
rého hraničního mostu, kde je
rozsah prací největší, na konci
prázdnin.

Podle posledních návrhů
by se starobohumínské
nástupiště mohlo záro-
veň stát součástí při-
pravované »Naučné
stezky meandry«. Její
trasa už byla zanesena
do nedávno vydané
mapy města a právě
ve Starém Bohumíně
se protíná s vodáckým
stanovištěm. Turisté by
tak při svých toulkách
mohli využívat odpočinko-
vý altán, který u vodáckých

schůdků vyroste. Kromě
něj se na stezce počítá s dal-

šími třemi besídkami – u kaple
Pustyňa, v šunychelském »pří-

stavu« nedaleko čistírny od-
padních vod a v kopytovských
meandrech poblíž soutoku
Odry s Olší. (tch)
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Do altánu svorně zasednou vodáci s turisty

Na sídlišti v Nerudově ulici, kde 
loni vzniklo nové parkoviště a do země
se pokládalo horkovodní potrubí, se
opět kope. Místní lidé se diví a čertí.
Nejde však o žádný omyl a mrhání 
penězi. Je to kompromis mezi radnicí 
a Tenzou, která horkovod buduje.

V Nerudově ulici se měl podle původ-
ních plánů Tenzy stavět horkovod až 
letos, stejně jako druhá 
etapa regenerace zdejší-
ho parkoviště a chodní-
ků. Městu se však podařilo ušetřit ve vý-
běrovém řízení, a srazit cenu z plánova-
ných 16 milionů korun na 8,2 milionu za
obě etapy. Proto se parkoviště opravilo
vloni celé najednou. Tenza se dohodla 
s radnicí, že  v dotčených místech část
teplovodních rozvodů položí do země ta-
ké v roce 2010. A to i přesto, že pracov-
níci Tenzy museli v prvé řadě dodělat
horkovod v těch místech, kde se počítalo
s dodávkou tepla už v topné sezóně
2010/2011. Pokládání potrubí v místě
Nerudovy ulice pro ně tedy znamenalo
zátěž navíc.

Pas už musí mít i děti
Letos se změnil zákon o cestovních do-

kladech, který od 1. července ruší zapiso-
vání dětí do pasů rodičů. Téma jsme po-
drobně probrali v únorovém Oku číslo 3,
ale blíží se doba dovolených, a proto je nut-
né si tuto záležitost připomenout.

Od července si rodiče nebudou moci zapsat
svoje dítě do pasu. Stávající zápisy dětí budou
platit do 26. června 2012. Od  toho data bude
muset mít každý občan svůj vlastní pas. K vy-
dání prvního pasu dítěte je nutno doložit 
»Osvědčení o státním občanství ČR«, které
vystavuje krajský úřad. Žádost je možné po-
dat přímo na kraji, ale také na matrice měst-
ského úřadu, která pak žádosti na hejtman-
ství přeposílá. Zákonný zástupce předloží při
podání žádosti rodné listy dítěte a jeho rodičů
a doklad totožnosti. Správní poplatek činí 100
korun za každé vydané osvědčení. 

V případě nutnosti rychlého vycestování do
zahraničí je možné zažádat i o »bleskové vydá-
ní«.V tomto případě budou dospělí platit 1.500
korun a poplatek za dítě je 1.000 korun. Nutno
však upozornit, že pas bude platit pouze půl 
roku a nebude mít biometrické údaje. (pal)

»Podle dohody s městem se nám podařilo
vybudovat vloni přípojky pro domy 1014,
1017 a 1157 v délce 175 metrů. Ty jsou za-
tím slepé a napojení na páteřní část horkovo-
du se dokončí až letos. A to proto, že páteřní
část v místech, kde se napojí na onu přípoj-
ku, musí výškově navazovat na předchozí 
úseky. Ty budujeme až letos. Skutečné výško-
vé uspořádání inženýrských sítí je však mož-
né zjistit až ve chvíli, kdy kopneme do země,

což loni bohužel nešlo,«
uvedl Martin Zlevor ze
společnosti Tenza.

Město proto s Tenzou přistoupilo na
kompromis. Tenza vybudovala kvůli měs-
tu o rok dříve přípojky, ale malou část - 30
metrů chodníku a 18 metrů čtverečních
komunikace, které město opravilo, musí
letos znovu rozkopat. Městu se kvůli 
ušetřeným necelým 8 milionům vyplatilo
i přes ono rozkopání investovat do rege-
nerace parkoviště už loni. Tenza totiž po
výstavbě teplovodu uvede rozkopaná
místa do původního stavu. Pro obě strany
to proto bylo to nejlepší možné řešení. 

Lucie BALCAROVÁ

a k t u á l n ě

EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ / EUROPEJSKI FUNDUSZ
PŘEKRAČUJEME HRANICE / PRZEKRACZAMY GRANICE

Kopání kvůli teplovodu je kompromis
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Kytky vyrostou přímo ze semínek
Květinovou výzdobu, jedi-

nou svého druhu ve městě,
dostane prostranství před
jedním z domů v Seifertově
ulici. Zahradníci tady vůbec
poprvé v Bohumíně zkoušejí
vytvořit květinový záhon po-
mocí takzvaného přímého
výsevu. Znamená to, že kvě-
tiny sem nezasadí jako rost-
linky, ale vypěstují je v místě
přímo ze semínek.

Letničky jako měsíček za-
hradní, chrpa císařská, ostálky
a další zahradníci vyseli v po-
lovině dubna. Příštích šest týd-
nů budou květiny klíčit a růst.
Pak se objeví první květy. »Je
to vůbec poprvé, kdy metodu pří-
mého výsevu v Bohumíně zkouší-
me. Zahradníci pro výsev zajistili
s pomocí odborníků speciálně na-
míchané směsi květinových se-
men. Postup jsme konzultovali 
s předními odborníky a hledali in-
spiraci i v jiných městech,« řekla
	ubica Jaroňová z odboru ži-
votního prostředí a služeb.

Letničky by měly kvést prak-
ticky po celou sezonu, od jara
do babího léta. Záhon se na-
chází v prostranství, které dří-

ve sloužilo jako zahrádky. Měs-
to po odstranění starého plotu
oblast regeneruje. V plánu je
výsadba dalších nových stro-
mů i keřů. Te� zahradníci upí-
nají pozornost na originální
květinový záhon. Město jeho
vznik financuje z rozpočtové
kapitoly na běžnou údržbu ze-
leně.

»Věříme, že se nám tento po-
kus vydaří. V prvních týdnech je
ale nutné, aby záhon zůstal  v kli-
du. Nachází se na otevřeném
prostranství a potřebujeme, aby
přes něj nikdo nechodil a neničil
zázemí, které zahradníci pro růst
rostlin připravili. Věříme, že ob-
čané pak ocení výsledné kvetoucí
dílo,« uvedla 	ubica Jaroňová.

V uplynulých dnech ještě
zahradníci provedli kolem zá-
honů terénní úpravy a vysadili
trávník. Do svahu přijdou ke-
ře, které mají zabránit nežá-
doucím toulkám po prostran-
ství. Dům u »experimentální-
ho« záhonu se nyní opravuje,
a tak byl v jeho blízkosti po-
nechán takzvaný technický
pruh. Po dokončení rekon-
strukce budou u obou štítů
domu ještě vysazeny stromy.

Lukáš KANIAF
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Regenerační kontrasty v Seifertově ulici 

Vizitkou města je radnice, ná-
městí, nádraží. Máme nádherný
Hobbypark, upravený Rafinérský
lesík, aquacentrum, ale právě fot-
balové hřiště za parkem nám dob-
rou reklamu určitě nedělá. Vážení
radní a zastupitelé, zkuste se nad
tím zamyslet. A co tak převést obě
fotbalová hřiště za parkem pod

Bospor, zrušit
Faju, která ne-
ní využívána, a hřiště ve Vrbici
pronajímat. Ušetřila by se spousta
finančních prostředků. Pevně vě-
řím, že se finance najdou a bude-
me v Bohumíně všichni spokojeni. 

■ Odpovídá Igor Bruzl,
místostarosta: Vedení města

si uvědomuje, že plocha škvá-
rového hřiště za parkem, které
si od FK Bohumín při stavbě
teplovodu loni pronajala exter-
ní firma a sloužilo jako skladiš-
tě materiálu, žádné sportování

neumožňuje.
I proto te�
probíhají jed-

nání s představiteli FK Bohu-
mín o tom, za jakých podmí-
nek by město mohlo přikročit
k financování rekultivace tráv-
níku, vedoucí k opětovnému
zprovoznění hřiště. V návaznos-
ti na to by zřejmě FK Bohumín

definitivně opustil středisko
Na Faji, a město by tento areál
mohlo nabízet k případnému
prodeji, protože využití pro
sport už není v současnosti re-
álné. Na stole leží také pro rad-
nici atraktivní nabídka na
dlouhodobý pronájem hřiště ve
Vrbici, přičemž veškeré aktivi-
ty městské části by tam zůstaly
zachovány. Ovšem záleží, zda
podmínky potencionálního
pronajímatele bude akceptovat
i dnes stadion nejčastěji využí-
vající FK Bohumín. Věříme, že
jasno bude v nejbližších dnech.

d o p i s y

»Regenerace zeleně v okolí domu v Seifertově ulici číslo 602 -
603 zdárně probíhá. Postupně přibývají stromy, keře a v nejbliž-
ších týdnech také tráva a letničky. A co škvárové fotbalové hřiště 
o dvě stě metrů dál? Kdy přijde řada na jeho regeneraci? Sportovní
mládež v Bohumíně si přece zaslouží důstojné místo pro sportová-
ní,« píše Ota Pawlas a pokračuje:

Oranžové kolo pro bohumínské školáky
V sobotu 4. června od 9 do 13 hodin se v areálu Elektrárny Dětmarovice koná tradiční Den dětí.

Připraven bude bohatý program s řadou atrakcí a soutěží. Spolu s dětskými oslavami proběhne také
Den otevřených dveří, kdy si návštěvníci mohou s odborným doprovodem prohlédnout elektrárnu.
Letos poprvé na akci zavítá charitativní Oranžové kolo Nadace ČEZ. Tento projekt umožňuje zájem-
cům, aby na speciálně upraveném kole »našlapali« elektrickou energii, kterou nadace převede na 
finanční prostředky. Ty budou v závěru akce rozděleny mezi dvě neziskové organizace – karvinský
denní stacionář a Základní školu Čs. armády v Bohumíně. (red)

Škola otevírá dveře 
Základní škola s polským vy-

učovacím jazykem v Dolní Lu-
tyni pořádá 3. června od 8 do
18 hodin »Den otevřených dve-
ří«. Návštěvníci získají infor-
mace o minulosti i současnosti
školy a možnostech výuky. (red) 
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»Adrenalinové sporty«
v přírodní památce

O řádění motorkářů v přírodní památce Hraniční
meandry Odry vypovídají jasné stopy. 
Foto reál: Radek Mikolanda, ilustrační foto
čtyřkolky: Pavel Čempěl, montáž: Inret

Nemám vůbec nic proti adrenalinovým
sportům, když se provozují na patřičném
místě. Podobné aktivity sleduji v posledních
letech na jedné pískovně na Hlučínsku, kde
terénní závodění čtyřkolek a motocyklů do-
konce vítám. 

Ve vytěžené části pískovny pojezdy motorové
techniky narušují rostlinný kryt a zabraňují její-
mu rychlému zalesnění. Každý opuštěný těžební
prostor totiž postupem času zarůstá, a z lokality
tak nenávratně mizejí různé vzácné a chráněné
pískomilné druhy živočichů. Těmito aktivitami
je tedy tento proces zpomalen.

Zcela odlišně je třeba hodnotit zajíždění te-
rénními vozidly na náplavy v Hraničních meand-
rech Odry. Tyto plochy se každoročně obnovují
vodní erozí a představují nejcennější části pří-
rodní památky. Na jaře a v létě tu hnízdí chráně-
né druhy ptáků a na podzim si zde hloubí nory 
v Česku velmi vzácný pavouk slí�ák břehový. 
V neposlední řadě působí negativně i hluk mo-
torů. Prosím proto všechny majitele čtyřkolek,
aby v tomto chráněném území nejezdili mimo
obvyklé cesty a pomohli tak zachovat tento krás-
ný kus přírody pro další generace nezničený.

Jiří ŠUHAJ

Jedním slovem zavržení-
hodné! Nadšenci, milovníci
přírody se snaží jedinečnou
přírodní památku opečová-
vat a uchovat příštím gene-
rací, zatímco jiní… Bezostyš-
né ničení Hraničních mean-
drů Odry ale nezůstane bez
odezvy. 

Čtyřkolkáři v meandrech
devastují krajinu a plaší zvěř.
Je nepravděpodobné, že by si
neuvědomovali, co mohou na-
páchat. Spíše jim je osud uni-
kátní památky lhostejný. »Jed-
noho z vandalů jsem v meand-
rech spatřil. Bral to jako zábavu,
dokonce vezl na čtyřkolce své 
dítě,« prohlásil bohumínský 
ochránce přírody. Jeho kolego-
vé jsou připravení zběsilé jízdy
čtyřkolkářů dokumentovat 
a pořizovat důkazní materiál.

»Meandry jsou přírodní pa-
mátkou, a proto spadají do kom-
petence krajského úřadu. Poruše-
ní zákona může řešit také Česká
inspekce životního prostředí,« sdě-
lila vedoucí bohumínského
odboru životního prostředí 
a služeb (OŽPaS) Věra Niklová.
Podněty těmto institucím při-
slíbili podávat místní myslivci
a členové Stráže přírody. Řá-
dění jednoho čtyřkolkáře už se
jim podařilo zadokumentovat.
Další kroky kompetentních
orgánů budou následovat.

Neteční nemusí zůstat ani
občané. Pokud se někomu po-
daří nepovolenou jízdu motor-
kářů v meandrech vyfotit, pří-
padně si poznačit espézetku, je
možné tuto informaci s datem
a časem prohřešku předat
OŽPaS. (tch)

Ochránci přírody
si na barbary 
pořádně posvítí

Sokolové lákají 
posily

Sokolové naplno spustili
přípravy jubilejního 15. všeso-
kolského sletu v roce 2012.
Vzniklo pro něj 12 skladeb.
Tělocvičná jednota Sokol Bo-

humín připraví skladbu pro
muže, Tělocvičná jednota So-
kol Záblatí pro ženy. Nácviky
začnou na podzim. Přihlásit se
mohou zájemci z řad široké ve-
řejnosti. »Nácvik rozjedeme na-
plno po letních prázdninách. Za-
cvičit si ve skladbách může kaž-
dý, kdo má chu�. Sokolové mezi
sebe rádi přijmou nové přátele.
Na věku nezáleží,« láká Pavla

k r á t c e Skokanová, vzdělavatelka So-
kolské župy Beskydské Jana Čap-
ka. Zájemci z řad mužů se mo-
hou hlásit na čísle 731 130 668,
ženy na tel. 724 421 741. (luk)

Pasování na rybáře
Bohumínská organizace

Českého rybářského svazu
(ČRS) a místní rybářský krou-

žek Racek pořádají 3. června 
v 16.30 hodin »Slavnostní pa-
sování dětí na rybáře«. Usku-
teční se v sídle ČRS v Rolnické
ulici v Pudlově. Na tento akt
nepřímo navazují veřejné Dět-
ské rybářské závody. Budou se
konat 11. června od 6.30 do
10.45 hodin na Kališově jezeře
v Šunychlu, na pláži v blízkosti
bývalé loděnice. (kol)
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»Dávky pomoci v hmotné nouzi vyplácíme
ve stravenkách těm, kteří je nevyužívají tak,
jak by měli. Když některého z našich klientů
přistihneme na automatech, znamená to pro
něj, že část dávky dostane nově ve straven-
kách. Maximálně však může v potravinových
poukazech dostat podle zákona 65 procent 
z celkové dávky,« uvedl vedoucí sociálního
odboru Daniel Ucháč.

Kontroly heren se osvědčují. Loňských
čtyřiadvacet kontrol odhalilo u hracích
automatů 69 lidí, kteří pobírali sociální
dávky. »Jen pro letošní rok máme naplánová-
no minimálně 25 těchto kontrol. Za první čtyři
měsíce jsme už nachytali 15 hříšníků. Dávají
si už ovšem pozor, takže počet přistižených
nám ubývá,« uvedl ředitel strážníků Karel
Vach s tím, že při březnové kontrole nara-

zili spolu s úředníky na mladistvou 17le-
tou dívku u automatu v jedné z heren 
v centru města. Obsluha herny proto te�
bude čelit obvinění z trestného činu ohro-
žování výchovy dítěte, za což hrozí kromě
pokuty i jeden rok odnětí svobody.

V Bohumíně už roky funguje vyplácení
dávek ve formě potravinových poukázek 
u těch, kteří příspěvek na živobytí nevyu-
žívají tak, jak by měli. »Věcné dávky jsou
součástí širokého projektu Nulové tolerance.
Považovali jsme za nemorální, aby někdo do-
stával dávky určené na potraviny či oblečení
pro děti a prohrál je v automatech. O to více
nás mrzí, že ministerstvo financí nám do míst,

odkud jsme hrací přístroje díky zákazové vy-
hlášce vytlačili, povolilo v rozporu se zákonem
modernější videoterminály. Máme i obavy ze
záměru vlády převést vyplácení sociálních dávek
na státní úřady práce. Pak asi i tato naše Nulová
tolerance skončí,« řekl starosta Petr Vícha.

Tyto poukazy si radnice nejprve sama
vyráběla. Už druhým rokem ale využívá
služeb specializované firmy, která vyrábí
poukazy radnici na míru a jedná s obchod-
níky, u nichž se dají uplatnit. Momentálně
speciální »stravenky« pobírá 83 klientů
sociálního odboru. Ti je mohou uplatnit
ve 36 prodejních místech v Bohumíně 
a v 5 obchodech v Rychvaldě. 

V dubnu město vyplatilo 476 příspěvků
na živobytí za 1,5 milionu. Z těchto pří-
spěvků bylo 83 těchto dávek ve výši 120 
tisíc korun vyplaceno v potravinových po-
ukázkách. Průměrná výše dávky přitom
byla 3 170 korun, ve stravenkách radnice
vyplatila průměrně 1 445 korun.

Lucie BALCAROVÁ

Kontroly zneužívání sociálních dávek

Zvítězí hřiště, dětský koutek, či parkoviště?

a k t u á l n í  t é m a

Do heren míří několikrát za měsíc strážníci spolu s úřednicemi a kontrolují, zda
na automatech nehrají lidé, kteří pobírají sociální dávky. V minulých dnech takto
přistihli šest hříšníků, kteří odteď nebudou dostávat celou dávku v penězích, ale 
její část v potravinových poukázkách. 

Bohumíňáci, je to na vás.
Město má v plánu úpravu
další plochy a dalo obyvate-
lům v jeho nejbližším okolí
možnost volby. V anketě se
mohou vyjádřit k budoucí-
mu využití vnitřního pro-
stranství mezi ulicemi Čs. ar-
mády a Štefánikovu, které
léta sloužilo ke sportování.

Asfaltovou plochu ve dvoře
kdysi vybudovali nadšenci 
v »Akci Z«. V zimě ji hadicemi
zaplnili vodu a vytvořili kluziš-
tě, v létě sloužila míčovým
hrám. Bývalo tady stále živo 
a mnozí pamětníci si právě 
s tímto místem spojují krásné
vzpomínky ze svého dětství.
Čas je ale neúprosný. Plácek
zpustnul a dnes je v havarij-
ním stavu. Kvůli řádění vý-
rostků byly z hřiště odstraněny
branky, po stavbě teplovodu je
na několika místech provizor-
ně »záplatovaný«.

Co s hřištěm te�? Má cenu
investovat do jeho kompletní
obnovy? Vždy� jen o pár kroků
dál za prodejnou Hruška (dří-
ve malý Albert) už jedno hřiš-
tě je. Blízko se nachází také
zregenerovaný Rafinérský le-
sík. Má se tedy využití dvora
od základů změnit? To mohou

právě nyní 
ovlivnit oby-
vatelé v lokál-
ní anketě. Lidé, kterých se
přestavba dvora bezprostřed-
ně týká, dostali na výběr tyto
možnosti:

1. Zachovat hřiště pro míčo-
vé hry a zrekonstruovat.

2. Zrušit a plochu využít ja-
ko parkoviště.

3. Zrušit,
odstranit as-
falt, areál za-

travnit, doplnit zeleň a tradič-
ní dvorní mobiliář (dětský
koutek, lavičky, odpadkové
koše a další). 

4. Zrušit, odstranit asfalt,
pouze zatravnit a vysadit zeleň.

5. Vlastní návrh na využití
vnitrobloku.

Vyplněnou anketu mohou

oslovení odevzdat do 13. červ-

na v radničním infocentru ne-

bo na sekretariátu Základní

školy na třídě Dr. E. Beneše.

Lístky je možné vhodit také do

schránek důvěry v přízemí 

obou radničních budov, nebo

zaslat poštou na adresu měst-

ského úřadu. (red)

a n k e t a

Nejslavnější éru už má plácek za sebou. Lidé z okolí te� rozhodují o jeho dalším využití. Foto: Pavel Čempěl
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Skupina Impuls: oceněna a vystavena

Z mostu povede chodník, schody jsou jen bonus

V Oku číslo 9 zmiňujete, že chodci ze Skřečoně budou po dokon-
čení nového mostu používat schody. Opravdu si myslíte, že méně
pohybliví občané a maminky s kočárky budou s nadšením hopsat
po schodech? Nebo už radnice chystá taxislužbu pro Skřečoňáky
zdarma? (Nepodepsaný dotaz internetové rubriky »Ptejte se«)

Nebývá zvykem odpovídat
na anonymní a sarkasticky la-
děné dotazy, ale v tomto přípa-
dě uděláme výjimku. Pokud
někdo nečetl zmíněný článek
pozorně, mohla mu uniknout
věta: »Chodci si budou moci

zkrátit cestu po
schodech na
konci mostu.« Z této formulace
je zjevné, že schůdky jsou jen
jakýmsi »bonusem«. V původ-
ním projektu totiž vůbec ne-
byly. Rozhodnutí o jejich vý-

stavbě padlo dodatečně jako
vstřícný krok vůči chodcům.
Ano, pouze chodcům. Strmost
svahu v rámci bezpečnosti jiné
řešení neumožňuje. I tak budou

mít schody po-
měrně velký
sklon s jedním

»mezistupněm« - podestou.
A kudy budou tedy chodit

citované maminky s kočárky?
No přece po chodníku. Po
chodníku, který jako všude

jinde kopíruje tvar silnice. 
V tomto případě mu bude dě-
lat »společnost« i cyklostezka.
Chodci, cyklisté, vozíčkáři
stejně jako motoristé odbočí
na mostě vpravo a po spirále
se dostanou pod most na ulici
Jana Palacha. A jen ti chodci,
kterým nečiní potíže zdolávat
schody, mohou využít onu
»zkratku«. Ušetří jim přibližně
sto šedesát metrů.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

p t á t e  s e

CHODNÍK A CYKLOSTEZKASCHODY

Město ocenilo taneční soubor
Impuls, který loni dosáhl tituly
mistrů Evropy a světa historic-
kých úspěchů. Zasloužených poct
se měl soubor původně dočkat na
městských slavnostech. Ty ovšem
kolidovaly s termínem dalšího
mistrovství, a tak se zástupci měs-
ta s tanečníky sešli o pár dnů dří-
ve v komornějším prostřední.

V zasedací síni radnice se taneční-
kům dostalo uznání a díků za exce-
lentní reprezentaci města. Soubor
obdržel desetitisícový finanční dar 
a jeho členové se zvěčnili svými pod-
pisy do pamětní knihy. Čekalo však
na ně ještě jedno milé překvapení.
V Galerii na chodbě v prvním patře
radnice byla nainstalována nová vý-
stava. Jsou to zvětšeniny umělec-
kých fotografií Impulsáků, pro které
pózovali před objektivem na netra-
dičních místech. Jsou zachyceni při
tanečních kreacích na náměstí, na
rozestavěné dálnici nebo v tovární
hale. (red) Jedna z fotografií aktuální výstavy tanečního souboru Impuls. Foto: Petr »Krupik« Krupička



Děti byly vystoupením na Gliňoči nadšené. Ostravský jízdní oddíl předvedl také ukázku speciálního parkuru 
pro služební koně. Foto: Pavel Čempěl

V rámci oslav dvacetiletí bohumínské
městské policie se školákům 
naskytla nevšední podívaná.
Pozvání strážníků přijali 
jejich kolegové z Ostravy 
a přijeli s exhibicí svého jízd-
ního oddílu. Dvojka vraníků
zdolávala v areálu na Gliňo-
či překážky, pronásledova-
la ozbrojeného zločin-
ce, nebo rozbíjela kor-
don demonstrantů.

Historii jízdní poli-
cie začali v Ostravě
psát čtyři koně, zakou-
pení v roce 1899. Stáj se
postupně rozrůstala a o čtvrt-
století později už měli strážníci
čtyřicet ořů. Vše ale skončilo 
v roce 1948. Tradice byla obno-
vena až roku 1992, kdy Ostrava
zakoupila dvanáct čtyřnohých
pomocníků. K dnešnímu dni má
jízdní policie čtrnáct staroklad-
rubských koní. Stará se o ně tři-
náct strážníků a tři civilní za-
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Strážníci se předvedli v sedle vraných ořů

městnanci. Svůj jízdní oddíl mají
v republice pouze tři městské po-
licie - v Praze, Pardubicích a Os-
travě. Koně slouží v okrajových
částech města a lesoparcích, ne-
bo jsou nasazováni při hromad-
ných a rizikových akcích. Plní 

i funkci reprezentační, jako tomu
bylo na Gliňoči. Tady se předsta-
vili dva z nich. Devítiletý vraník
Macus a o rok mladší Roman.

Nároky na služební koně jsou
vysoké. Musí důstojně vypadat,
mít kladný vztah k lidem a být

dostatečně odvážní. To oba sta-
rokladrubáci ve Skřečoni pro-
kázali. Demonstrovali skoky
přes oheň, nezalekli se petard
či dýmovnic a bravurně zvládli 
i honičku se střílejícím strážní-
kem v sedle. (tch)

O víkendu 21. a 22. května proběhlo 
v Praze Mistrovství ČR v tanečních for-
macích, kterého se zúčastnily i bohumín-
ské soubory Domu dětí a mládeže Ra-
dost & Impuls a Kates. 

O největší úspěch se postarali
tanečníci skupiny Impuls, kteří si
pracovně říkají »Impulsovi«. Urči-
tě je posílila snídaně u pana sta-
rosty, nebo� tři dny nato dosáhli
dalšího obrovského triumfu v
podobě zlatého hattricku. Za
své choreografie v disciplínách
show, modern a jazz získali tři
zlaté medaile. Jejich tance vzaly
za srdce nejen porotu, ale hlavně
diváky, a jejich ohlasy na Facebooku
jsou milé až dojemné a povzbuzující.

Úspěch je to obrovský nejen kvůli
třem prvenstvím, ale hlavně proto, že ta-
nečníci obhájili svou pozici z loňského ro-
ku, kdy také odváželi do Bohumína stejná
ocenění. Takového »sukcesu« zatím žádná
taneční skupina v Česku ještě nedosáhla.

Na mistrovství soutěžili i junioři z Rados-
ti. Za choreografii »Crazy love« vybojovali
také zlatou medaili, bronzovou přidali za
show »Barvy života«. Děti přivezly domů
stříbro za jazz a bronz za modernu. Nej-
menší děti v kategorii »mini« se z krásného
umístění radovaly poprvé v životě. Praha
byla jejich první velkou soutěží a za svůj ta-

nec »Konec vodníků v Čechách« jim cinka-
ly na krku medaile bronzové.

I ve II. lize byly rozehrány velké boje a zde
kraloval opět Bohumín, tentokrát pod znač-

kou Kates. Po celodenním boji
urvali »Katesáci« tři zlaté

medaile v disciplínách
show, modern a jazz.

Všechny taneční-
ky povzbuzoval na

tribuně početný tým fanoušků a rodičů 
v čele s ředitelkou DDM Halinou Arendá-
šovou. Naše paní ředitelka odchází po
prázdninách do důchodu a my všichni - ta-
nečníci, vedoucí, trenéři a rodiče bychom jí
chtěli vystavit na konci školního roku vy-
svědčení, na kterém budou ty naše vytanče-
né jedničky. Letošní tituly Mistrů ČR zkrát-
ka věnujeme naši paní Halině.

Lenka KRČOVÁ, Radost & Impuls

Samé jedničky a mistrovské tituly pro paní ředitelku

Vítězná formace v jazz dance »That Man«. Dokonalá choreografie opět slavila úspěch.
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Výcvik absolvují všechny jed-
notky Hasičského záchranného
sboru (HZS) Moravskoslezské-
ho kraje. Skládá se ze cvičení
na klidné, tekoucí a divoké vo-
dě. Zatímco klidnou vodu v po-
době jezer a rybníků si mohou
vybírat libovolně, výcvik na te-
koucí vodě se uskuteční vý-
hradně na Odře ve Starém Bo-
humíně. »Břeh i samotný tok
Odry u Starého Bohumína nabízí
pro naše potřeby ideální podmín-
ky« uvedl Přemysl Švajda, veli-

tel bohumínské stanice HZS.
Hasiči při cvičení trénují

pohyb, plavání ve vodě 
a záchranu tonoucích ze
břehu i ze člunů. »Na
člunech se zdokonalujeme
v technice jízdy s motorem
i bez něj, v řízení plavidla
a podobně,« upřesnil od-

borný instruktor a hasič 
z bohumínské stanice Ro-

bert Záhradník.

K řece Odře ve Starém Bohumíně
se budou na jaře a v létě sjíždět profe-
sionální hasiči z celého kraje. Místo
si vybrali pro svůj výcvik na tekoucí
vodě. Jde o jedno ze tří cvičení, je-
jichž cílem je ověření a prohloubení
dosavadních znalostí hasičů při zása-
zích na vodě. Letos je výcviková série
intenzivnější než v minulých letech.
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Bohumín má neoficiální přízvisko
»město cyklistů«. Dalo by se říct, že všich-
ni mají »natrénováno«, jenže jak se nyní
ukázalo, omladina to neumí zúročit. Měs-
to vůbec poprvé hostilo okresní kolo 
Dopravní soutěže mladých cyklistů. Bo-
humínští školáci se tak mohli na domácí
půdě vytáhnout, ale bohužel je zastínili
lépe připravení cyklisté jiných měst.

Po školních a nominačním městském ko-
le se vykrystalizovala dvojice bohumín-
ských reprezentačních družstev. V mladší
kategorii 4. až 6. tříd město reprezentovala

ZŠ Čs. armády, ve starší, tvořenou žáky 
7. až 9. tříd, to byla Masarykova škola. 
V okresním kole Bohumíňáci narazili na
zástupce dalších čtyř měst - Havířova, Kar-
viné, Orlové a Českého Těšína. 

Teoretická část soutěže, které se účastni-
lo čtyřicet soutěžících, se skládala ze zdra-
vovědy a testu z pravidel silničního provo-
zu. V praktické části naskočili školáci do se-
del a na bicyklech absolvovali jízdu zruč-
nosti a jízdu podle pravidel na dopravním
hřišti. Se všemi úskalími soutěže se v mlad-
ší kategorii nejlépe vypořádala ZŠ Maja-
kovského z Karviné, mezi staršími zvítězil

tým ZŠ Moravská z Havířova. Naši školáci
se v žádné kategorii bohužel nedostali ani
na stupně vítězů.

V čem ale Bohumín nezklamal, a naopak
v očích konkurence stoupl, bylo soutěžní
prostředí. Stále ještě novotou zářící do-
pravní hřiště v Hobbyparku si nemohli
soutěžící vynachválit. Zázemí na takové 
úrovni žádné z pěti účastnických měst ne-
má. Proto se role pořadatele zřejmě zhostí-
me i příští rok a je jen na mladých cyklis-
tech, aby do té doby pořádně zabrali.

Pavel ČEMPĚL

Bohumínskou jednotku ještě
letos čeká výcvik v »peřejích«
ve speciálním vodním kanálu
na Opavsku. Za sebou už má
trénink na klidné vodě Kališo-
va jezera. Nepochopitelné je, že
zde proti tomu hlasitě protesto-
vali rybáři na břehu. Jako by si
neuvědomovali, že se tam hasi-
či nejezdí rekreovat a že nabyté
zkušenosti mohou zúročit při
záchraně životů. (luk, tch)

Hasiči trénovali ve vlnách Odry

Odra ve Starém Bohumíně skýtá
ideální podmínky pro výcvik.

Okresní premiéra na našem dopravním hřišti 

Děti absolvovaly divácky atraktivní jízdu zručnosti. Dopravní hřiště v Hobbyparku se všem závodníkům velmi zamlouvalo. Foto: Pavel Čempěl
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Říkadla »pro vnučku« letí do světa
Vlasta Šimková (71), autorka básní 

a povídek, vydala novou sbírku. Nazva-
la ji »Říkadla aneb barevný svět kolem
nás« a jak už název napovídá, na své si 
v ní přijdou zejména nejmenší poslucha-
či a čtenáři. Vitální bývalá úřednice si
psaním obohacuje podzim svého života.

Sbírka má 64 stran, pro které Vlasta
Šimková vybrala 92 říkadel. Napsala je
před pěknou řádkou let a pak uložila do
šuplíku. »Říkadla jsem vytvořila před téměř
dvaceti lety, kdy jsem je s láskou psala pro
svou tehdy malou vnučku Haničku. Bydlela 
s rodiči hodně daleko a takto jsem jí alespoň na
dálku chtěla udělat radost,« prozradila spi-
sovatelka Vlasta Šimková. Nakonec do-
spěla k názoru, že je škoda, aby říkadla
skončila navždy v jejím archivu. »Řekla
jsem si, že by má říkadla mohla potěšit spoustu
dalších dětí,« popsala Šimková okolnosti,
které ji vedly k vydání sbírky vlastním ná-
kladem. Tématické obrázky pro ni nama-
lovaly malé děti, převážně vnuci jejích

přátel. Publikace je díky nim interaktivní.
Pozorný posluchač si může vyzkoušet 
k obrázkům přiřadit správná říkadla. 

Psaní je celoživotní láskou Vlasty Šim-
kové. Od svých 40 let si píše deník, skládá
verše a píše krátké povídky a příběhy. Jako
bývalá úřednice psávala na psacímu stroji
až do chvíle, kdy téměř přišla o zrak. Zdra-
votní bariéru jí pomohl překonat počítač
se speciálním programem, který jí písme-
na mnohonásobně zvětšuje, aby je mohla
podle obrysů rozpoznat. 

Vlasta Šimková se narodila v Brně, na
Karvinsko se přestěhovala před čtyřiceti
lety, v Bohumíně žije od roku 1975. Bydle-
la v Záblatí a nyní tráví podzim života 
v domě s pečovatelskou službou ve Starém
Bohumíně. Vydala dvě básnické sbírky
»Přítomnost člověčí« a »Příroda, svět 
a já«. Sbírka říkadel je její třetí knížkou.
Můžete si ji zakoupit přímo u Vlasty Šim-
kové, po dohodě prostřednictvím emailu
simk.vlasta@seznam.cz. 

Lukáš KANIAFoto: OS Maryška

Devítiletý Vojtěch Šrámek
ze Skřečoně je nadějí pokra-
čování dobrého šachu v Bo-
humíně. Alespoň o tom svěd-
čí výsledky turnaje pro žáky
základních a středních škol.
V sobotu 14. května ho uspo-
řádal oddíl šachu TJ Viktorie
Bohumín. Druhý ročník při-
lákal k šachovnicím 19 hráčů
ve věku od 9 do 17 let.

Vojtěch Šrámek byl nej-
mladším účastníkem turnaje.
Šest zápasů vyhrál a v jednom
remizoval. Celkové skóre 6,5
bodu mu vyneslo titul absolut-
ního vítěze turnaje. Na druhé
příčce skončil jeho starší bratr,
dvanáctiletý Ondřej Šrámek.
Třetí příčku obsadil David 

Mikesz, student Gymnázia
Františka Živného. S bilancí
5,5 bodu se stal zároveň vítě-
zem starší věkové kategorie.

Druhý ročník turnaje probí-
hal v zázemí Masarykovy ško-
ly. »Loni jsme si turnaj vyzkouše-
li, a protože měl kladnou odezvu,
rozhodli jsme se pro jeho pokračo-
vání,« sdělil starosta Petr Ví-
cha, aktivní člen oddílu šachu
TJ Viktorie Bohumín. »Mládež
má pro nás šachisty velký vý-
znam, je zárukou, že můžeme
myslet do budoucna. Náš kádr
několik let stagnoval a nových,
mladých šachistů bylo pomálu.
Věříme, že také turnaj nám po-
může přilákat nové posily do na-
šich řad,« dodal Vícha. (luk)

Mladé naděje nad šachovnicemi
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V cíli každý vítězem
V sobotu 14. května se usku-

tečnil 37. ročník turistického
pochodu »Z Bohumína do Bo-
humína«. Turisté jeli na ko-
lech nebo šli pěšky trasy 20,
40 a 50 kilometrů. Start byl
před nádražím ČD, cíl u res-
taurace U rybníka.

V rámci pochodu cykloturisté

nabrali vodu ze soutoku Olše 

a Odry v Kopytově. Tato voda

bude 18. června v Bukovci slav-

nostně nalita do nádoby z Mo-

ravskoslezského kraje a poputu-

je do Děčína, kde bude shro-

mážděna všechna voda z Česka

v rámci projektu »Euroranda -

Voda ze střechy Evropy«.

k r á t c e
Na letošních pochod se vy-

pravilo 236 turistů (z toho 88

dětí) - 160 cyklistů a 76 pě-

ších. Nejstarším účastníkem

byl Otto Maleček (78), nej-

mladší Viktorka Ucháčová

(3). Z největší dálky na akci

dorazila Slávka Pelikanová 

z Rakovníka. Akci doprová-

zelo pěkné slunečné počasí. 

V cíli obdržel každý chodec

nebo cyklista účastnický list 

a občerstvení. 

Na programu byla také tom-

bola, ve které vyhrál každý. 

U ohně si všichni zazpívali za

doprovodu kytar, děti si zahrá-

ly různé hry a celkově se akce

velmi vydařila

Oldřich DANIŠ
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Dva roky utekly jako voda k r á t c e

Univerzita dala studentům kromě vědomostí ještě jednu vzácnost - nová přátelství. Foto: Pavel Čempěl

Bohumín má dalších osmnáct absolventů
Univerzity třetího věku. Třináct žen a pět
mužů zakončilo vzdělávací cyklus slavnostní
promocí v obřadní síni radnice. Projekt U3V
pro město připravuje Vysoká škola podniká-
ní Ostrava.

Absolventi, kteří 16. května přebírali oficiální
certifikát o ukončení studia, prošli během dvou-
letého cyklu čtyřmi semestry, zaměřenými na
práci s počítačem, cizí jazyky, právo a umění.
»Jsme rádi, že si lidé univerzitu oblíbili. Pro přijetí ke
studiu stačí věk nad 55 let. Maturita není podmín-

kou, ale výhodou. V řadách studentů už usedla 
mimo jiné řada bývalých kantorek a projekt si velmi
pochvalovaly. Těšíme se na další zájemce,« sdělila
vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavla
Skokanová.

Univerzita třetího věku v Bohumíně vznikla 
v roce 2007. Projekt podporuje město, které
studentům přispívá na náklady spojené se studi-
em. Za semestr 1200 korun na každého studen-
ta, ten si doplatí jen zbylých 600 korun. Zájemci
o studium se mohou až do konce června hlásit
do nového akademického ročníku. Přihlášky
přijímá knihovna. (luk)

Poučné, ale náročné. Justina Šuleko-
vá (58) ze Záblatí je jedním ze sedmnácti
čerstvých absolventů bohumínské Uni-
verzity třetího věku (U3V).

Dozvěděla se tady spoustu nových a uži-
tečných věcí, ale jedním dechem dodala,
že studium není pro každého. Je časově
náročné a protože sama ještě pracuje 
a stará se vnoučata, ke konci už všechno
»stíhala« jen s odřenýma ušima.

»Nejvíce mě na univerzitě lákaly počítače.
Proto jsem se přihlásila. Kolem mám sice hro-
madu mladých, ale nemají čas, aby mě to s ni-
mi naučili,« posteskla si Justina Šuleková.
Díky U3V si počítač důkladně »osahala« a
založila si svůj první emailový účet. Zatím
ho ale ještě nepoužila. »Snad to časem ne-
zapomenu,« usmála majitelka záblatského
obchůdku. Dodala, že ji příjemně překva-
pil také semestr věnovaný právu. Přede-
vším aktuální problematika, která se může

člověku hodit v běžném životě. U3V byla
pro paní Justinu zajímavou zkušeností, ale
rozhodnutí jít v pokročilém věku studovat
je podle ní hodně individuální. »Pokud je
ještě člověk aktivně činný, stará se o dům, 
o rodinu, časová náročnost by mu nemusela
vyhovovat. Ovšem pro ty, kteří se chtějí dostat
mezi lidi a na čas nehledí, je to úžasná věc,«
doporučila obchodnice univerzitu svým
vrstevníkům.

Pavel ČEMPĚL 

Na studium Univerzity třetího věku se vrhla kvůli počítačům

Justina Šuleková přebírá z rukou prorektorky Vysoké školy podnikání Renáty Nešporkové certifikát o absolutoriu Univerzity třetího věku… 
...a hurá zpátky domů do svého krámku. Foto: Pavel Čempěl

Školní návštěva 
z Ústeckého kraje

Ve dnech 10. a 11. května
navštívili žáci základní školy 
v Petrovicích na Ústeckolab-
sku pro ně vzdálený Bohumín.
Návštěva proběhla v rámci vý-
uky vlastivědy, kde se děti po-
drobně seznamují se zákoutí-
mi naší vlasti. Školáci směli se
souhlasem starobohumínského
duchovního správce Kaliksta
Jana B. Mryky přespat v »hrů-
zostrašné« věži kostela Naro-
zení Panny Marie. Společnost
nocležníkům dělalo několika
členů Občanského sdružení
Přátel bohumínské historie.

Zvláště bychom ale chtěli
poděkovat pracovníkům TV
Marko, Jiřímu a Markovi Spá-
čilovým, za umožnění nevšed-
ní a plně interaktivní prohlíd-
ky televizního studia. Petro-
vická školní drobotina, ale i je-
jich učitelé a vychovatelé si 
z ní odnesli spoustu krásných
a nevšedních dojmů. 

Jan F. TEISTER

13
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Oceněná zpěvačka má folklor v genech 
vat i do budoucna,« svěřila se Terezka. Sice
se cítí přirozeně na pódiu v tradičním kro-
ji, ale jinak sdílí stejné zájmy jako její vrs-
tevníci. »V mobilu mám i populární hudbu 
a současné hity,« usmála se šibalsky.

Pavel ČEMPĚL

Zpěváček není Slavík. Dokonalý hlaso-
vý projev je v soutěži dětských zpěváků 
lidových písní jedním, nikoli jediným z hod-
nocených kritérií. Důležitou roli hraje při-
rozený projev, zvládnutí místního stylu 
a dialektu. Každý soutěžící totiž musí pre-
zentovat píseň ze svého regionu, v našem

případě Těšínského Slezska. Při tomto vý-
běru měla Terezka š�astnou ruku. Předsta-
vila se ve skřečoňském kroji s unikátní
místní lidovkou »Ej, chmielu, chmielu«.
»O ryze skřečoňské písni málokdo ví. Neexis-
toval její notový zápis ani hudební záznam. 
Z generace na generaci se předávala jen 
ústně,« prozradil Terezčin otec Martin.

Tklivá svatební píseň a především Te-
rezčin přednes na porotu 17. ročníku sou-
těže zapůsobil. V celostátním finále ve Vel-
kých Losinách obsadila třetí místo a otev-
řela si tím cestu na folklorní festivaly 
v Česku i v zahraničí. První pozvání k účin-
kování na sebe nenechaly dlouho čekat.

K lidové hudbě tíhne Tereza Kachlová
odmala. Začala hrát na housle, působí ve
folklorním souboru a letos si k tomu při-
brala i cimbál. Má to ostatně v rodině,
vždy� i její rodiče hráli v cimbálové muzi-
ce. »Lidová hudba mě chytla. Chci se jí věno-

Housličky, kroj a zlato v hrdle. Stu-
dentka gymnázia Tereza Kachlová (13)
zabodovala v prestižní celorepublikové
soutěži lidových písní »Zpěváček 2011«.
Z šesti tisíc adeptů, kteří se do letošního
ročníku přihlásili, se postupně probo-
jovala až do finále, kde si vyzpívala cen-
ný bronz. Úspěch je o to sladší, že k ně-
mu Terezce pomohla unikátní bohu-
mínská, respektive skřečoňská píseň.

p ř e d s t a v u j e m e

Loni skončila Terezka ve Zpěváčku na čtvrtém
místě, letos si o jeden stupínek polepšila.

Foto: Pavel Čempěl a archiv Kachlových

Psům dobroty škodí
Prosíme návštěvníky psího

útulku, zejména děti, aby zví-
řatům neházeli pamlsky, a aby
se řídili instrukcemi správce.
Je to důležité jednak kvůli
vlastní bezpečnosti, ale také 
s ohledem na životosprávu psů,
kteří mívají po požití různých
»dobrot« zdravotní problémy,
trpí průjmy a zvrací. Chce-li
návštěvník zpestřit pejskům jí-
delníček, může se dohodnout
se správcem na zakoupení
správného typu granulí nebo
konzerv. Jako pamlsek jsou nej-
vhodnější obyčejné piškoty, na
které jsou psi zvyklí. (eli)

Rocková tancovačka
Areálem sokolovny v Zábla-

tí bude znít řízná muzika. 
V sobotu 18. června od 20 ho-
din tady kapela Grog rozjede
rockovou open-air show »Grog
Night«. Tradiční »Srpnová noc«
se skupinou Grog se pak usku-
teční 27. srpna, rovněž v areá-
lu záblatské sokolovny. (red)

k r á t c e Svěcení sv. Floriána v Kopytově
Sobota 14. května byla pro

náš sbor velmi významná a ne-
sla se ve slavnostním duchu.
Křtili jsme totiž sošku sv. Flo-
riána, který je patronem všech
hasičů a zároveň bylo jeho
jménem nazváno naše malé
náměstíčko v Kopytově.

Náš sbor už jednoho sv. Flo-
riána má. Je však dřevěný 
a bedlivě stráží hasičskou zbroj-

nici. Nově pokřtěný byl po
slavnostní mši otce Kaliksta 
v kopytovské kapličce umístěn
do štítu opravené hasičské
zbrojnice. Bude hlídat a ochra-
ňovat nejen náměstíčko, ale
také všechny obyvatelé Kopy-
tova a samozřejmě nás hasiče.

Po tomto ceremoniálu ná-
sledovalo smažení vajec spoje-
né s menší oslavou svátku sv.

Floriána. Výbor SDH by chtěl
poděkovat hostům z přátelské-
ho sboru SDH Havířov a OSP
Gorzyce za účast na slavnost-
ním křtu a všem členům SDH
Kopytov za výpomoc a účast
na této akci, která se i přes
menší nepřízeň počasí velmi
vydařila.  

Michal MLYNKEC, 
SDH Kopytov
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Atletická soutěž pro předškoláky

Fermente končí sezonu na páté příčce

Družstvo Z V R P B

1. FBC Český Těšín 20 17 1 2 52

2. SK FBC Třinec B 20 12 2 6 38

3. FBC Vipers Ostrava 20 11 3 6 36

4. Slavia Florbalshop.cz Havířov C 20 9 6 5 33

5. FBC Fermente Bohumín 20 10 2 8 32

6. 1. FBK Rožnov p/Radhoštěm B 20 8 4 8 28

7. SK Domaslavice 20 7 4 9 25

8. FbK Horní Suchá B 20 7 3 10 24

9. SFK TJ Slovan Havířov B 20 6 5 9 23

10. F.B.K. Štajgřy Ostrava 20 4 2 14 14

11. Unie FK Ostrava 20 3 0 17 9

FBC Fermente Bohumín
skončilo stejně jako v před-
chozích dvou sezonách i le-
tos v rámci Moravskoslez-
ského přeboru mužů - divize
B ve florbalu na páté příčce.

Z dvaceti soutěžních utkání
dokázali bohumínští hráči de-
set vyhrát, ve dvou remizovat 
a v osmi svým soupeřům pod-
lehli. I když před začátkem se-
zony možná pomýšlelo Fer-
mente i na postup do vyšší sou-
těže, na konci jsou hráči spoko-
jeni i s pátou příčkou. A to pře-
sto, že Fermente bylo jedním 
z pouhých dvou týmů, které
dokázaly jasného vítěze přebo-
ru z Českého Těšína porazit.

Nyní Fermente čeká od
17.6. do 19.6. turnaj Fatpipe
Cup, který v Ostravě pořádá
FBC Remedicum Ostrava a do

Konečná tabulka Moravskoslezského přeboru mužů 
- divize B, sezona 2011/2012:

něhož je do současné doby 
v kategorii mužů přihlášeno 41
týmů. FBC Fermente bude na

tomto turnaji obhajovat 16.
příčku z loňského roku.

Ondřej ŠALBUT

Tenisový memoriál
Eduarda Ševčíka

Už čtrnáctým ročníkem si
tenisté z Bohumína a okolí
připomněli památku Eduarda
Ševčíka, který stál u zrodu
starobohumínského tenisu.

Na turnaj, který se uskuteč-
nil 6. a 7. května, přišlo dva-
atřicet hráčů mladší i starší ka-
tegorie. Za krásného počasí se
dva dny odehrávaly nelítostní
boje, kdy někteří tenisté ne-
chali na kurtu všechen svůj
um i fyzické síly. V kategorii
nad 60 let, kde se hrála čtyř-
hra, se nejlepším párem stali
pánové Kusyn a Čejka z Rych-
valdu. V Kategorii 40 až 60 let
se hrála dvouhra a ve finále se
utkal Josef Czyž starší s Jiřím
Kameníkem starším. Po zají-
mavé hře plné zvratů zvítězil 
a pohár si odnesl Josef Czyž. 
V nejmladší kategorii nezopa-
koval Jiří Kuldánek své loňské
vítězství a zaslouženě ho ve fi-
nále porazil Ondřej Bolcarovič.

Pořadatelé srdečně zvou
všechny neregistrované hráče
na začátek září, kdy se na sta-
robohumínských kurtech usku-
teční už 14. ročník turnaje ve
čtyřhrách »Memoriál Jana
Kudlíka«. Josef CZYŽ

Na festivalu zpečetí kulturní partnerství
Bohumínští se připojili k projektům, pořádaným přáteli v polských Krzyżanowicích. Partne-

rem akcí pro děti a workshopů pro dospělé je občanské sdružení Maryška a Dům dětí a mládeže
Fontána. První projekt autoři zaměřili na mateřské školy. Bohumínská Fitškolka a mateřinka 
z Krzyżanowic se přijedou vzájemně navštívit a děti absolvují u sousedů exkurze s kulturním pro-
gramem. Druhým projektem je »Kaleidoskop umění pohraničí«, kdy na polské straně proběhnou
tématické workshopy, věnované cirkusovému umění, tanci, žonglování s ohněm či dřevořezbě.
Festival skončí 12. června v Tworkówě, kde se účastníci všech aktivit představí. (luk)

k r á t c e

Ve středu 25. května se ko-
nal sedmý ročník »AMIS«. 
Atletického minisoutěžení
2011 se zúčastnilo osm mateř-
ských škol z našeho města. 

Téměř stovka nejmladších
sportovců na hřišti při ZŠ Čs.
armády s nadšením bojovala 
o co nejlepší umístění a další
nejméně stovka kamarádů 
a rodičů je z hlediště povzbuzo-
vala. Za ideálního počasí byl
pro celkové umístění MŠ důle-
žitý štafetový běh na 10x40m
(družstvo tvořilo vždy 5 chlap-
ců a 5 dívek) a hod tenisovým
míčkem, kdy se nejlepší výko-
ny těchto deseti členů družstev
sčítaly. Vyhlášeno bylo toto po-
řadí: 1. Fitškolka, 2. MŠ Skře-
čoň, 3. MŠ Smetanova. Závod-
níci obdrželi poháry, sady Le-
ga, diplomy a sladké odměny.

Jednotlivci soutěžili ve dvou
disciplínách. Ve skoku do 
dálky z místa zvítězili Barbo-
ra Čepová (MŠ Smetanova) 

a Samuel Kluz (Fitškolka), na
2. místě byli Michaela Lange-
rová (MŠ Nerudova) a Šimon
Barteček (MŠ Smetanova).

Překážkovou dráhu nejrychleji
překonali Šarlota Dvořáková
(MŠ Čáslavská) před Sárou
Skulinovou (MŠ Bambino) 
a Samuel Kluz (Fitškolka)
před Václavem Danišem (MŠ
Čáslavská). První tři v každé
kategorii obdrželi hračku 
a sladkost.

Organizátorem této zdařilé
a již tradiční soutěže byl AK
Bohumín spolu s místním
DDM Fontána, při průběhu
účinně pomáhaly studentky
Střední školy Bohumín. Spon-
zorem soutěže bylo město Bo-
humín a atletický klub. Pořa-
datelé děkují ZŠ Čs.armády za
poskytnutí sportoviště a uči-
telkám MŠ za aktivní dopro-
vod dětí. 

Zdeněk VESELÝ, 
AK Bohumín
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Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát,

jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

31. května 

jsme vzpomněli 

1. výročí úmrtí 

pana Jaromíra HANUSKA.

24. září by zároveň oslavil 55 let.

S úctou vzpomíná rodina Juskowiakova.

Vzpomínky - úmrtí

Dotlouklo srdce tvé 
znavené, uhasl oka svit.
Budiž ti, drahá maminko,

za všechno vřelý dík.

10. června 

si připomeneme 

nedožité 

65. narozeniny 

paní Anny MENCNEROVÉ
z Věřňovic.

S láskou a úctou vzpomínají maminka 

a dcery Květa a Jana s rodinami.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

3. června 

vzpomeneme 

2. smutné výročí 

tragického úmrtí otce,

bratra a bratrance 

pana Petra ADAMIKA.

S láskou a úctou vzpomíná a nikdy 

nezapomene mamka, Franta, syn Daniel,

sestra Romana a bratranci Petr, 

sestřenice Romana a celá rodina.

Odešla jsi, 
jak osud si to přál, 

však v našich srdcích 
žiješ dál.

4. června vzpomeneme

1. výročí úmrtí 

naší milované 

manželky, maminky,

babičky a prababičky

paní Jiřiny KRÁLOVÉ
ze Záblatí.

S láskou vzpomíná manžel 

a dcery Mirka, Iva, Jana s rodinami.

13. června 

vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

mého manžela 

pana Bohumila
WOLFA.

�
S láskou vzpomíná 

manželka Helena.

Kdo tě znal, 
ten si vzpomene, 
kdo tě měl rád,
nezapomene.

12. června uplyne 

15 let od úmrtí 

paní Ludmily
VICHROVÉ.

�
Za tichou vzpomínku děkují manžel, 

dcera a syn 

s rodinami.

AKCE 2.6. - 16.6.2011
Při zakoupení klece pro křečka - křeček zdarma

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

Sobota     8 - 12 hodin

4. června oslaví

krásné životní 

jubileum 85 let 

naše drahá maminka,

tchýně, babička 

a prababička 

paní Žofie
SEBEROVÁ

ze Skřečoně.

Do dalších let hlavně zdraví a životní

pohodu přejí dcera s manželem, 

vnučky Radmila a Pavlína s manželem.

Pravnoučata Tomášek a Dominiček

posílají sladkou pusu.

Blahopřání - jubilea
26. května oslavila

své krásné 
80. narozeniny 

paní Jiřina
PÁNKOVÁ

z Vrbice.

Hodně pevného
zdraví, elánu do

dalších let a pohody v kruhu rodiny
přeje dcera Jana s manželem Janem,

vnoučata Lenka s manželem Kamilem,
Martin s manželkou Lenkou a pravnuci

Evička, Deniska a Ondrášek.

3. června 
se dožívá 90 let 
naše maminka, 

babička a prababička

paní Valerie
BUROVÁ.
Hodně zdraví, 
spokojenosti 

a radosti z vnoučat a pravnoučat 
jí přejí dcery Karin, Táňa, Maruška 
s rodinami. Vnoučata a pravnoučata

posílají babičce velkou pusu. 
Ke gratulaci se připojují 

Věrka a Roman Honyszovi s rodinou.

Noví občánci 
našeho města 

Do pamětní knihy města Bohumína
byli zapsáni malí Bohumíňáčci:

Šimon Besta ● Barbora Bočková ● Adéla
Dendisová ● Adéla Gaidečková ● René
Glogovský ● Dominik Gura ● Jitka Hlavá-
čová ● Valérie Hublová ● Elen Jasáňová
● Nikol Kapiasová ● Denis Daniel Klus
● Lenka Koktová ● Barbora Křístková ●

Daniel Labu� ● Nikola Németová ● Petr
Pašík ● Sofie Rapková ● Radek Smilovský
● Lada Karolína Smržová ● Aneta Stašová ●
Karolína Ščuková ● Vojtěch Trombik. (mat)

Děkujeme všem sousedům a známým
za projevenou soustrast s úmrtím 

mého manžela 

Richarda SPÁČILA. 
Slova díků směřuji také panu Kalikstu

Janu B. Mrykovi, faráři starobohu-
mínské farnosti a paní Ivetě 

Balarinové, majitelce pohřební 
služby, za velice důstojný pohřeb.

Eliška Spáčilová s rodinou
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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

REALITY
● Prodám byt 1+1, 50 m2,

centrum, cihlová zástavba, ur-
čen k rekonstrukci, nová okna
+ stoupačky. ✆ 603 366 056.

● Prodám byt 2+KK, Bo-
humín-Záblatí, nově zrekon-
struován, cena 400.000 Kč. ✆
604 261 055, 605 114 086.

● Prodám družst. byt 2+1 
v Rychvaldě na sídlišti v nízké
zástavbě. Možnost ihned do 
osobního vlastnictví. ✆ 603
839 854.

● Prodám garáž u Kauflan-
du, cena 100.000 Kč. ✆ 777
268 338.

● Koupím jakýkoliv byt,
pozemek v Boh, Rychvaldě,
případný dluh uhradím a zajis-
tím náhradní bydlení. Platím
hotově! ✆ 736 228 883.

● 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-

ř á d k o v á  i n z e r c e

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 v Záblatí
u Partyzána. ✆ 603 777 543.

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 horkovzd. trou-
bu, domeček pro Barbie, starý
psací stroj, starý šicí stroj,
dom. psí boudu. ✆ 731 281 167.

● Odstoupím zahradu v za-
hr. osadě ve Skřečoni, Mlá-
dežnická ul., 10x20m, oploce-
no, st. zahr. chatka, studna, ov.
stromy, rod. vinná réva, jahody.
Cena 20.000 Kč. ✆ 773 572 207

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.

● Nabízím hlídání dětí, pé-
či o staré – nemocné lidi.
Praxi mám. ✆ 731 281 167.

Slepýš je beznohý ještěr dorůstající
délky až 45 cm. Obývá takřka celou Ev-
ropu; u nás je hojný od nížin až do na-
dmořské výšky okolo 1 000 metrů. Žije
především na okrajích listnatých lesů 
a jeho potravou se stávají zejména sli-
máci, žížaly, pavouci a různý hmyz.

Zimuje hromadně v kompostech, vy-
hnilých pařezech a různých úkrytech 
v zemi. Aktivní je od konce března do listo-
padu, ale ve dne se často ukrývá v mechu
nebo pod kameny. V nížinách se páří již 

v dubnu, přičemž gravidita samic trvá
dva měsíce. Samice klade v období od
června do září 8 až 26 mlá�at, obalených
průhlednou blánou. Mlá�ata jsou zbar-
vena třpytivě zlatavě s tmavým hřbetním
proužkem. Slepýši jsou pro svou poma-
lost ohroženi nejvíce dopravou.

Samce na snímku o délce 33,5 cm nalezl
fotograf Dušan Boucný na cestě v přírod-
ní památce Hraniční meandry Odry. Jde
o barevnou aberaci incerta s modrými
skvrnami na hřbetě. V Ostravské pánvi
je slepýš vzácný. Jediný v Bohumíně na-

lezený exemplář mohl někdo vypustit.
Pokud má někdo z čtenářů jakékoliv úda-
je o dřívějším výskytu v našem městě či 
okolí (Dolní Lutyně, Rychvald, Orlová),
prosím o informaci na adresu ssuh@
email.cz. Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Slepýš křehký severní (Anguis f. fragilis)
Příroda kolem nás - plazi Bohumína (77)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ,  SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 2.  do 20.  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

■20. až 24.6. DIVADELNÍ FESTIVAL NA NÁMĚSTÍ. Pěti-
denní festival amatérských divadel pod širým nebem.
Náměstí T. G. Masaryka, vstupné dobrovolné

20.6. v 19 hodin KAT A BÁZEŇ - Divadlo Jiříkovo 
vidění, Ostrava

21.6. v 19 hodin VRABČÁK EDITH - Divadlo Silesia,
Ostrava

22.6. v 19 hodin NO TAK DĚCKA! - Divadlo Skřítek,
Havířov

23.6. v 19 hodin KLÍČE NA NEDĚLI - Divadelní 
soubor Berani, Těškovice

24.6. v 19 hodin DOBA KAMENNÁ - Lidové divadlo
při MIKS Krnov

DIVADLO
■ 5.6. v 15 a 19 hodin NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA. Kome-
die V. Renčína na motivy antické Lysistraty. Účinkuje
Boban Bohumín. Sál kina, 50 Kč

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

telefon: 596 012 203.

VÝSTAVY
■ Do 30.6. FOTOKURZ. Výstava závěrečných prací Fo-
tokurzu K3 Bohumín. Knihovna K3, oddělení pro děti.
■ Do 30.6. ZUŠ BOHUMÍN. Výstava výtvarných prací
ZUŠ Bohumín. Knihovna K3, galerie na chodbě.
KONCERTY
■ 2., 9., 16. a 23.6. v 17 hodin DECHOVKOVÝ ČTVR-
TEK. K poslechu zahraje Dechový orchestr ŽDB Group,
Náměstí T. G. Masaryka
■ 7.6. v 17 hodin JOSEF PINKAS ZPÍVÁ V KNIHOVNĚ.
Autorské songy bohumínského písničkáře. Přednáško-
vá místnost knihovny, 30 Kč.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ Od 2.6. do 10.6. ve13 hodin (mimo středu) TO NEJ-
LEPŠÍ Z VEČERNÍČKŮ. 1. Mezinárodní týden čtení aneb
čítárnička na téma večerníčků. Knihovna K3, oddělení
pro děti.
■ 3.6. v 16 hodin NATŘEME TO RODIČŮM. Velký sou-
boj rodičů a dětí – kvízy, puzzle, skákání v pytli, střelba
na terč. Knihovna K3, oddělení pro děti.
■ 4.6. ve 14 hodin VESELÁ KLAUNIÁDA. Dětský den ve
stylu velkolepé klauniády. Hobbypark, vstupné 10 Kč.
■ Od 13.6.do 17.6. ve 13 hodin (mimo středu) MALÍ
MÓDNÍ NÁVRHÁŘI. Návrhy a vlastní výroba oblečení.
Knihovna K3, oddělení pro děti..

KINO K3 BOHUMÍN

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

■ 2.6. v 19 hodin a *3.6. ve 21.15 hodin (letní kino)
ZKUS MĚ ROZESMÁT. Film USA, 2011, 116 minut, 75 Kč.
■ *4. 6. ve 21.15 hodin (letní kino) JSEM ČÍSLO ČTYŘI.
Film USA 2011, 109 minut, titulky, přístupný, 75 Kč.
■6.6. v 19 hodin BIBLIOTHEQUE PASCAL. Film Němec-
ko, Maďarsko, Velká Británie, Rumunsko 2009, 105 minut,
titulky, přístupný od 15 let, 65 Kč (pro členy FK 55 Kč).

■ 8.6. v 9 hodin RODINKA. Film Česko 2010, 80 minut,
přístupný, 50 Kč.
■ 9.6. v 19 hodin a *10.6. ve 21.15 hodin (letní kino)
SUCKER PUNCH. Film USA 2011, 110 minut, titulky,
přístupný od 12 let, 70 Kč.
■ 11. a 12. 6. v 19 hodin VŠEMOCNÝ. Film USA 2011,
115 minut, titulky, přístupný od 12 let, 75 Kč.
■ 12.6. v 10 hodin NA VLÁSKU. Animovaný film USA
2010, 92 minut, dabing, 60 Kč.
■ 16.6. v 19 hodin a *17. 6. ve 21.15 hodin (letní kino)
CZECH MADE MAN. Film Česko 2011, 90 minut, pří-
stupný od 15 let, 80 Kč.
■ *18.6. ve 21.15 hodin (letní kino) a 19.6. v 19 hodin
NEZNÁMÝ. Film USA, Velká Británie, Německo, Francie
2011, 113 minut, titulky, přístupný od 12 let, 70 Kč.        

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

■ 9.6. v 18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Druhý díl
bohumínské talkshow, tentokrát s Luďkem Eliášem,
Vladimírem Štvrtňou a Lenkou Glisníkovou.
■ Maryška partnerem projektů polských Krzyżanowic
FESTIVAL »KALEIDOSKOP UMĚNÍ POHRANIČÍ«:

4. a 5. června WORKSHOP TANEČNÍ (Tworków)
6. až 10. června WORKSHOP ŘEZBÁŘSKÝ (Chałupki)
12. června SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ (Tworków)

■ 23.6. v 17 hodin ČAJ O PÁTÉ. Pohodová muzika na
téma »Ta naše písnička česká«. 
■ 25.6. v 18 hodin ŽIVOT, KLAVÍR, HOUSLE, TANEC.
Tanečně-hudebně-čtené pásmo studentů gymnázia.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

☎ 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ Každé úterý v 17.30 hodin ČEKÁME MIMINKO. Sou-
bor cvičení, plavání a besed pro těhotné.
■ Každý čtvrtek v 17 hodin BARVIČKA. Výtvarné aktivi-
ty 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 DOSPĚLÉ
■ Každé pondělí v 17 a 18 hodin a ve čtvrtek v 18 ho-
din PILATES.

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

■ 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.

SPORT

■ 4.6. od 9.30 do 15 hodin SEMINÁŘ BŘIŠNÍCH
TANCŮ. Tělocvična bývalé ZŠ Dolní Lutyně-Nerad. 
Na tel. objednávku ✆ 604 163 635, 250 Kč.
CYKLISTIKA
■ 5.6. v 9 hodin HOŠŤÁLKOVICE. Akce seriálu »Nebu-
de-li pršet...«. Sraz na náměstí T.G.Masaryka.
■ 26.6. v 9 hodin ČERVENÁ. Tradiční výlet po červené tu-
ristické značce do Karviné. Sraz na náměstí T.G.Masaryka.
FOTBAL - travnaté hřiště za parkem.
■ 4.6. v 10.45 hodin VIKTORIE BOHUMÍN - FK 
BOHUMÍN. Starší přípravka.
■ 5.6. ve 14.45 FK BOHUMÍN - ČSAD HAVÍŘOV. Dorost
KS sk. B.
TENIS - tenisové kurty za parkem.
■ 3.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN - TO TJ NOVÝ JIČÍN.
Dorost.
■ 4.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN A ALLCARE - 
TC KOPŘIVNICE UNICON. Dospělí A.
■ 4.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN B - TK HAVÍŘOV.
Dospělí B.
■ 5.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN B - SLAVOJ ČESKÝ
TĚŠÍN. Mladší žáci B.
AEROBIK
■ 18.6. od 10 do 14 hodin ZUMBA MARATON. Premié-
rový ročník, čtyři hodiny Zumby pod vedením čtyř lek-
torek. Zimní stadion, 180 Kč.
■ 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.



Noční ptáky si mohly děti i pohladit. Dohlížel na to sokolník 
Jaroslav Oszelda. Foto: Pavel Čempěl
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Městské slavnosti, aneb oslava 755.
výročí založení Bohumína letos proběh-
ly ve stylu country. Hobbyparkem se
proháněli kovbojové s indiány, z pódia

znělo country a v saloonu se
nalévala »ohnivá voda«.

V průběhu narozeni-
nových oslav nechyběl

ani doprovodný program.
Návštěvníci mohli obdivo-
vat exhibici s kolty, biči 
a lasy v podání karvinské

skupiny Black & Brown.
Střeleckou show se pro

změnu blýskla formace
Pedro Bandidas. Pro děti po-
řadatelé připravili několik
stanoviš�, kde si mohly vy-
zkoušet například střelbu 

z luku nebo házení oštěpem.
Celý areál byl vyzdoben v count-
ry duchu a stylový byl také výběr

vystupujících kapel. (red) Malá kovbojka s »ohnivou vodou« a divácky vděčná exhibice s bičem. Foto: Karel Balcar

Oslava 755 let Bohumína jako víkend na Divokém západě

Majestátní dravci budili v areálu školy obdiv i respekt

Atraktivní dopoledne školá-
kům zprostředkovala dvojice
ostřílených sokolníků. Do are-
álu Masarykovy školy přivezla
pětadvacet, většinou masožra-
vých, svěřenců. Mírumilov-
nější druhy mohly děti pozoro-
vat i v letu a takové káně, lebe-
dící si na školním javoru,
vzbudilo dokonce úsměv. U ji-

ných šla ale legrace stranou.
Orla skalního nebo majestátní
»symbol USA« orla bělohlavé-
ho směli školáci sledovat jen 
z uctivé vzdálenosti. A nejen
kvůli ostrým drápům nebo zo-
báku. »Rozpětí křídel u orla bělo-
hlavého běžné dosahuje kolem
dvou metrů. Když vás křídlem
zasáhne do hlavy, pocítíte to jako

ú
úder pěstí do-
spělého chla-
pa,« prozradil
sokolník Jean Van
Coppenolle.

Chovatelé dravců
pojali svou show vtipně a pou-
tavě. Děti zaujali výkladem 
i výběrem ptáků. Chybět proto
nemohla ani Hedvika, »harry-
potterovská« sova sněžná, kte-
rá sklidila největší aplaus. »Ve

filmovém zpracování
ságy si tvůrci trochu pomohli lstí 
a do role běloučké Hedviky ›ob-
sadili‹ samečka. Samička sovy
sněžné totiž nikdy není tak doko-
nale bílá,« vysvětlil dětem Van
Coppenolle. (tch)

Kam se hrabou papírové vlaštovky. Bohumínským školákům
létali nad hlavou ptáci skuteční a budili zasloužený respekt.
Některé si mohly děti pohladit, u jiných ale »mazlení« nerisko-
vali ani zkušení chovatelé. S dravci totiž není žádná legrace.

V areálu 
školy létali vskutku 

majestátní ptáci. Jean Van
Coppenolle s největším

představeným dravcem, 
orlem bělohlavým.


