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B O H U M Í N S K É M Ě S T S K É N O V I N Y

vychází 16. června

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

Ze sousedů se stali partneři. 
Zastupitelstvo na svém posledním
zasedání 13. června schválilo rozšíření
správního obvodu města o obec Dolní
Lutyni. Ta o svém novém začlenění roz-
hodla už v dubnu a nyní zbývalo, aby 
s tímto krokem souhlasilo i bohumín-
ské zastupitelstvo. Od roku 2012 si tak
budou dolnolutynští občané vyřizovat
v Bohumíně stejné záležitosti jako to
nyní činí obyvatelé Rychvaldu.

Když byly před osmi a půl lety zrušeny
okresní úřady, přešla jejich agenda 1. led-
na 2003 na kraje a obce s rozšířenou 
působností. Podle původního návrhu Mi-
nisterstva vnitra měla být už tehdy Dolní

po dvou měsících, jejich rozhodnutí po-
světili i zastupitelé bohumínští a obě obce
tak mohou společně poslat žádost Minis-
terstvu vnitra. 

Pod Bohumín, coby obec III. typu, nyní
spadá pouze Rychvald. Městský úřad 
v Bohumíně pro jeho obyvatele vydává
například občanské, cestovní a řidičské
průkazy, řeší agendu na úseku evidence 
obyvatel, vodoprávního řízení, ochrany ži-
votního prostředí nebo sociálně právní 
ochrany dětí a péče o staré a zdravotně
postižené občany. 

Pokud nebude mít Ministerstvo vnitra
výhrady, začne Bohumín od 1. ledna 2012
zajiš�ovat tuto agendu také pro Dolní 
Lutyni. (red)

Lutyně 
spo lu  

s Rych-
va ldem

zařazena pod
město Bohumín. Hlavní slovo ale měla za-
stupitelstva obcí, a to dolnolutyňské tehdy
dalo přednost Orlové. Čas však ukázal, 
že to nebylo nejideálnější řešení a občané
pětitisícové obce začali volat po změně.

V Dolní Lutyni proběhla počátkem ro-
ku anketa, ve které se 66 procent respon-
dentů vyslovilo pro to, aby obec spadala
pod Bohumín. Stejně to vnímá i »nové«
vedení a obecní zastupitelé, kteří 13. dub-
na schválili začlenění Dolní Lutyně pod
správní obvod Bohumína. Nyní, přesně

Na tři měsíce vyměnil kimono za tmavý oblek, tělocvič-
nu za nabitou halu a zář reflektorů. Bohumíňáci, stejně
jako celá republika, hltali neděli co neděli Haricha,
Adamce nebo Gunčíkovou, aniž by tušili, že v těsné
blízkosti vycházejících hvězd mají tu svou. Finalistům
letošního ročníku Česko-Slovenské Superstar totiž

nedělal osobního bodyguarda nikdo jiný než bohumín-
ský judista Filip Walter (27). (Pokračování na straně 9)

Bohumínský »osobní
strážce« superstar

Foto: TV Nova a Pavel Čempěl

Do správního obvodu Bohumína
přibude ještě obec Dolní Lutyně
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Představujeme členy městského zastupitelstva 2010 - 2014

Na zahrádce si dokonale »vyčistí hlavu«

Spolupráce bude výhodná pro obě obce

Pomáhat lidem - nepsané motto a také
celoživotní poslání Marie Neudertové
(61). Na sklonku 60. let se vydala na drá-
hu zdravotní sestřičky, na kterou později
navázala péčí o seniory v domově dů-
chodců, dnešním Domově Jistoty, kde
působí v pozici ředitelky. Díky dlouhole-
té praxi začala před třinácti roky působit
v sociální komisi, a už třetí volební obdo-
bí je její předsedkyní. Stejnou dobu pů-
sobí také v zastupitelstvu.

Věděla jste už od dětství, že chcete pomáhat
druhým?

Podvědomě zřejmě ano. Povolání sest-
řičky jsem si vybrala už ve čtrnácti, kdy
člověk ještě není vyzrálý. Ale čas ukázal,
že to bylo dobré rozhodnutí. Zůstala jsem
v sociální oblasti celý život. Je to sice těžká
práce, ale naplňuje mě. Je to dobrý pocit,
když je člověk prospěšný.

Co vás přivedlo do komunální politiky?
Role zastupitele je hodně podobná - člo-

věk něco dělá pro občany města. V posled-

ních letech se  město výrazně mění k lepší-
mu. A jestli to někdo nevidí, tak jen pro-
to, že to záměrně vidět nechce.Samozřej-
mě je pořád co zlepšovat, je to jako obdě-

lávat zahrádku. Nekončící proces a nikdy
nemůžete říct »Mám hotovo«.

Které oblasti vám jsou v tom »nekonečném
procesu« místní samosprávy nejbližší?

Jako každého občana i mě pochopitelně
zajímají velké investice, opravy, budování.
Mou prioritou je ale sociální oblast, tam
jsem »doma«. A myslím, že i v této sféře
se toho pro občany Bohumína udělalo 
a stále dělá hodně. Bez rozdílu věku, od
novorozenců až po seniory.

Celý život jste zasvětila péči o druhé, uděláte
si také někdy chvilku pro sebe?

Relaxuji na zahrádce, tam si dokonale
vyčistím hlavu. Ale není to žádné velké
»kolchozničení«, jen nějaká ta kytka, a aby
měl člověk pár domácích rajčat a petržel do
polévky. Také se ve volnu věnuji rodině 
a svým čtyřem vnoučatům. Kéž bych měla ví-
ce času, abych s nimi mohla být častěji. Dů-
chodový věk se ale neúprosně blíží, a tak se
to, doufám, alespoň v tomto ohledu zlepší.

Děkuji za rozhovor.
Pavel ČEMPĚL

Foto: Štefan Špic

»Sousedům« vždycky
vycházíme vstříc

Město Bohumín se vždy snažilo vyhovět
okolním obcím ve výběru obce s rozšíře-
nou působností. Výborná je dlouhodobě
spolupráce s Rychvaldem a projevila-li 
nyní zájem »spadat pod Bohumín« i Dolní
Lutyně, nepochybně jí opět vyjdeme
vstříc. Nabízíme dobrou dopravní dostup-
nost, mnoho jejích občanů u nás pracuje 
a vše lze vyřídit na jednou místě. Spolu-
práce však bude oboustranně výhodná.
Neměli bychom na to doplatit ani finanč-
ně, protože jsme schopni výkon státní

správy pro občany Lutyně zvládnout bez
velkého navyšování počtu zaměstnanců.
Zefektivní se využití veřejné dopravy, lidé
z Lutyně mohou u nás i nakoupit a udělat
tržby místním podnikatelům. Více klientů
budou mít také další státní instituce, jako
je Úřad práce či Finanční úřad.

Kromě státní správy, vydávání dokladů,
práce stavebního úřadu a sociální práce
nabízíme i spolupráci v oblasti školství,
stejně jako je tomu již dlouho s Rychval-
dem. A pokud o to sousední obec projeví
zájem, můžeme nabídnout rovněž služby
městské policie, která v Dolní Lutyni zří-
zena není. 

Petr VÍCHA, starosta Bohumína

Dolní Lutyni i Bohumín 
trápí stejné problémy

Při našem rozhodování o změně přísluš-
nosti k obci s rozšířenou působností ne-
hrála roli vzdálenost. Vždy bude mít urči-
tá část občanů blíže do Orlové a část do
Bohumína. Důležitá pro nás byla spolu-
práce při řešení společných problémů 
a především dostupnost služeb pro občany.

V tomto ohledu je Bohumín praktičtěj-
ší, protože má všechny služby soustředěné
do jedné radniční budovy přímo v centru.
Při cestování mohou navíc lidé využít ne-

jen autobusové, ale i vlakové spojení. 

V Bohumíně také sídlí několik velkých

podniků, které zaměstnávají podstatně ví-

ce našich občanů než firmy v Orlové. Dol-

nolutynští pak nebudou muset za úřední-

ky dojíždět a hodně věcí si vyřídí po skon-

čení pracovní doby.

I obě obce jako takové jsou si v mnohém

blízké a řeší stejné problémy. Znečištění 

ovzduší, těžbu štěrkopísků, dálnici D 47,

záplavy a protipovodňová opatření. To

jsou oblasti, ve kterých si můžeme vymě-

ňovat zkušenosti a volit společný postup.

Pavel BUZEK, starosta Dolní Lutyně  
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Pohodlné parkování u polikliniky 

V červenci 2006 začal v Česku v rám-
ci zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích platit »bodový systém«. Od
té doby přišlo v Bohumíně po dosažení
dvanáctibodové hranice na rok o řidič-
ský průkaz 113 lidí. Letos v létě, 1. srp-
na, začne platit novela zákona, která
systém udílení bodů mění.

Hlavním cílem nových
pravidel je zjednodušení
systému trestání řidičů
snížením bodovaných přestupků ze součas-
ných 44  na 27. Zrušeny budou jednobodo-
vé tresty, naopak přísnější postih bude hro-
zit za přestupky ohrožující život a zdraví.

Bez ztráty bodu se obejde malé překro-
čení povolené rychlosti, ale nulová tole-
rance k alkoholu za volantem bude zacho-
vaná a pokuta řidiče nemine. Dva body

místo tří budou za držení telefonu při jíz-
dě. Za ohrožení jiného řidiče při předjíž-
dění přijde hříšník o pět místo tří bodů.

Porušení povinnosti použít dětskou au-
tosedačku nebo bezpečnostní pás pro děti
má být trestáno čtyřmi body, u dospělého
třemi body. Zrušeny budou bodové tresty
za nerozsvícená světla. Zimní pneumatiky

budou povinné od listo-
padu do března. V tomto
období budou moci řidiči
vyjet i na letních pneu-

matikách, pokud na silnici nebude led,
sníh či námraza.

V jednom správním řízení už se řidičům
nebudou odečítat body za všechny projed-
návané přestupky, ale pouze za ten nejzá-
važnější. 

Josef SKOKAN,
právní a živnostenský odbor

S úklidem pomáhají 
dobrovolníci

Veřejná služba se úspěšně rozběhla. 
V ulicích jsou od 1. června k vidění pra-
covníci, kteří dobrovolně a bez nároku na
mzdu pomáhají s úklidem města. Když mě-
síčně odpracují třicet hodin, zajistí si tím
mírně navýšený státní příspěvek na živo-
bytí, o jehož část by nečinností naopak při-
šli. Veřejná služba (VS) plní jiný účel než
veřejně prospěšné práce (VPP) a stojí na
dobrovolnosti. Pokud nezaměstnaný pobí-
rá dávku v hmotné nouzi »příspěvek na ži-
vobytí«, její výše se mu po půl roce snižuje.
Může si ji ale udržet, když se z vlastní inici-
ativy zapojí do veřejné služby.V Bohumíně
tato nabídka oslovila téměř devadesát lidí,
kteří se dostavili k náboru. Byli rozděleni
do pěti skupin a zhruba po týdnu se budou
střídat. Na starost je má BM servis a podle
prvních ohlasů se osvědčili. (red)

Postih za alkohol v zákoně zůstává

p a r a g r a f y

Práce na stavbě se rozběh-
nou ještě v červnu a potrvají
do srpna. Pokud nenastanou
komplikace mohli by moto-
risté parkoviště »pokřtít« kon-
cem prázdniny. V dalších dvou
měsících se počítá s »kosme-
tickými« úpravami okolí, ze-
jména výsadbou zeleně.

»Cílem je vyřešit parkování
pro pacienty i návštěvníky sou-
sední základní a mateřské školy,«
sdělila Jana Slívová z odboru
rozvoje a investic. Na ploše 
v zadním traktu polikliniky
vznikne ve dvou řadách jedna-
třicet kolmých parkovacích
míst, z toho tři rozšířená. Dvě
pro zvláš� tělesně postižené
(ZTP), jedno »rodinné« pro
výstup s kočárkem. Na bezpeč-
nost na parkovišti bude dohlí-
žet otočná kamera, napojená
na systém městské policie.

V místech budoucího parko-
viště nyní vede chodník, ale ani
o něj pěší nepřijdou. Jen se 
o pár metrů přemístí. Celá stav-
ba přijde na 1,8 milionu, při-
čemž 85 pocent pokryje dotace
z Evropské unie. (tch) 

Motorizovaní návštěvníci polikliniky se dočkali. Už žádné
zoufalé hledání flíčku k zaparkování nebo trmácení ze vzdále-
nějších parkovišť. Přímo u polikliniky v Čáslavské ulici vyros-
te parking nový a nabídne jednatřicet míst ke stání.

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Parkování u polikliniky bylo 
dosud poměrně složité. Nové par-
koviště, které vyroste na místě 
této travnaté plochy, by mělo pro-
blémy vyřešit. Nabídne jedenatři-
cet  kolmých parkovacích míst ve
dvou řadách. 

Foto: Pavel Čempěl



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 2  /  2 0 1 14 OOKKOO

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 45, ka-

tegorie I., 10. patro. Plocha
pro výpočet nájemného 59,33
m2, celková plocha bytu 60,67
m2. Prohlídka 20.6. v 15.30 -
15.45 hodin a 21.6. v 8.30 -
8.45 hodin. Licitace se koná
22.6. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Čs. armá-
dy 1035, číslo bytu 5, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 56,74 m2,
celková plocha bytu 58,27 m2.
Prohlídka 20.6. v 15 - 15.15
hodin a 21.6. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 22.6. v 16.15
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Ostravská
204, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 43,80 m2, celková
plocha bytu 43,80 m2. Pro-
hlídka 21.6. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 22.6. v 16.30
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Nerudova
973, číslo bytu 32, katego-

rie I., 7. patro. Plocha pro vý-

počet nájemného 26,51 m2,
celková plocha bytu 26,51 m2.
Prohlídka 21.6. v 8.15 - 8.30
hodin a 22.6. v 16.45 - 17 ho-
din. Licitace se koná 27.6. v 16
hodin.

I Byt 1+1, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 52, ka-

tegorie I., 11. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 37,27 m2,
celková plocha bytu 38,61 m2.
Prohlídka 22.6. v 15 - 15.15
hodin a 23.6. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 27.6. v 16.15
hodin.

I Byt 1+3, v ulici Mírová
1016, číslo bytu 13, katego-

rie I., 4. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 55,92 m2,
celková plocha bytu 57,71 m2.
Prohlídka 22.6. v 16.30 - 16.45
hodin a 23.6. v od 8.15 - 8.30
hodin. Licitace se koná 27.6. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
718, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 82,88 m2, cel-
ková plocha bytu 89,81 m2.

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 230 a 243. Vyvo-
lávací 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
Prohlídka 27.6. v 15.30 - 15.45
hodin a 28.6. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 29.6. v 16 ho-
din.

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 38, katego-

rie I., 8. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,15 m2,
celková plocha bytu 69,02 m2.
Prohlídka 27.6. v 16.30 - 16.45
hodin a 28.6. v od 10 - 10.15
hodin. Licitace se koná 29.6. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Student-
ská 933, číslo bytu 4, kate-

gorie I., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 52,30 m2,
celková plocha bytu 54,50 m2.
Prohlídka 27.6. v 16.45 - 17
hodin a 28.6. v od 11 - 11.15
hodin. Licitace se koná 29.6. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Štefániko-
va 290, číslo bytu 2, katego-

rie II., 1. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 41,99 m2,
celková plocha bytu 44,24 m2.
Prohlídka 29.6. v 16.30 - 16.45
hodin a 30.6. v 8 - 8.15 hodin.
Licitace se koná 11.7. v 16 hodin.

Bližší informace lze získat na
telefonním čísle 596 092 199,
nebo osobně na MěÚ Bohu-
mín, odbor majetkový, číslo
dveří B207 v 1. patře, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Školka otevře »jesličkovskou« třídu 
Bohumín bude mít od podzimu v jedné ze

svých mateřských škol třídu pro velmi malé
děti. Místo v ní najdou děti od 3 do 4 let, ale 
i mladší. Ve třídě budou mít speciálně upra-
vený režim. Zřízením třídy město reaguje na
poptávku rodičů. Vznikne v budově mateř-
ské školy v Nerudově ulici.

Třídu pro batolata, které do
ledna 2012 dosáhnou tří let,
plánuje město otevřít od 1. září. Třída bude mít
kapacitu dvaceti dětí. »Maminky se v dnešní době
vracejí z mateřské do práce dříve. Rády by umístily
dítě do školky už v době, kdy má třeba tři roky. Bez-
problémové začlenění do dětského kolektivu v běž-
ných třídách školek je ale v takových případech 
nemožné. Proto jsme vyslyšeli prosby rodičů a otev-
řeme speciální třídu,« uvedla vedoucí odboru
školství, kultury a sportu Pavla Skokanová.

Zápis capartů proběhl v budově mateřské ško-
ly v Nerudově ulici 14. června. Dítě bude přijato
na dobu určitou, na jeden školní rok. Bližší 
informace rodiče získají na telefonních číslech
596 013 242, 731 108 692. (luk)

Kritéria pro přijetí dětí:
1. Ukončený rodičovský 

příspěvek.

2. Dovršení věku 3 let nej-
později do 31.1.2012.

3. Dítě je fyzicky i psychicky způsobilé plnit
požadavky školního vzdělávacího programu. 

4. Dítě dodržuje základní osobní hygienu, 
nenosí pleny.

5. Dítě má základní sebeobslužné dovednosti,
používá lžíci, pije z hrníčku.

6. Adaptační doba - 3 měsíce.

n o v i n k a

Prašné materiály už
pouze pod plachtou

Od 1. července začne ve
městě platit nová obecně zá-
vazná vyhláška, která stano-
vuje povinnosti při přepravě
sypkých materiálů. 

Bohumín je v regionu nejví-
ce zasažen prašností. Tu lze čás-
tečně snížit tím, že vozidla, kte-
rá převážejí sypké hmoty, mají
obsah zakrytý, aby se z korby
neprášilo a materiál se neusy-
pával na silnici. Vydáním obec-
ně závazné vyhlášky dostanou
strážníci pravomoc řidiče při
pochybení sankcionovat, což
dosud mohla pouze Policie ČR. 

Nová vyhláška se netýká jen
přepravy ryze sypkých materi-
álů jako je zemina, písek či
štěrk, ale vztahuje se i na cihly,
tvárnice, zemědělské plodiny
nebo uhlí, ze kterých se při
transportu rovněž může prá-
šit. Všechny obdobné komodi-
ty budou nyní muset dopravci
zaplachtovat, jejich pouhé po-
kropení už nestačí. Vyhláška
samozřejmě pamatuje i na pří-
pady, kdy tuto povinnost nelze
z objektivních důvodů dodr-
žet, například při provádění
zimní údržby. (red)

Domy na prodej
Město Bohumín nabízí 

k prodeji dva domy v lokalitě
Louny, v blízkosti železniční
trati. Původně jde o domy
bytové, ale jejich budoucí vy-
užití bude pouze k podnika-
telským účelům. 

Cena domu číslo 155 včetně
pozemku (zastavěná plocha 
a nádvoří o celkové výměře
529 m2) je 2.050.000 Kč, do-
mu 157 včetně pozemku (za-
stavěná plocha a nádvoří o cel-
kové výměře 631 m2) činí
2.500.000 Kč. V domech jsou
elektrické a vodovodní přípoj-
ky. Bližší informace k prode-
jům nemovitostí lze získat na
majetkovém odboru městské-
ho úřadu, číslo dveří B101, te-
lefonicky na čísle 596 092 215,
nebo emailem raut.kajetan@
mubo.cz. (kra)
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Malovaní cyklisté upozorňují
na ty skutečné

k r á t c e

Volejte městskou policii ✆ 156, 596 092 156, 731 130 666

■ Dopoledne 18. května jsme
dostali hlášení o podezřelém
ruchu na bývalém statku ve Skře-
čoni. Hlídka na místě zadržela
muže, který se zde snažil odcizit
hromosvodovou instalaci.

■ O hodinu později hlídka 
v Rychvaldě na parkovišti su-
permarketu kontrolovala a za-
dokumentovala tři muže, kteří
si zde přerozdělovali více než
dvě desítky nových automobi-
lových katalyzátorů z výfuků.
Poznatek jsme předali Policii
ČR. Ukázalo se, že katalyzáto-
ry byly odcizeny v Čechách.

■ Dalšího dne strážníci zajis-
tili ve Vrbici u železniční trati
muže, který zde založil černou
skládku. Vyhozený domovní
odpad musel uklidit a uhradit
blokovou pokutu.

■ Večer 24. května hlídka za-
držela v Okružní ulici muže,
který převážel hliníkové ple-
chy. Krátce předtím je odcizil
ze stavby v ulici Sv. Čecha.

■ Dalšího dne strážníci chy-
tili zloděje, který z vagonu ČD

trole již na dvoukoláku převá-
želi odcizenou kovovou ceduli,
stojan na kola a ocelovou kon-
strukci odpadního koše. Vše
bylo vráceno na původní místa.

■ Téhož dne nahlásila krá-
dež prodavačka obchodu v Žiž-
kově ulici. Kdosi jí odcizil pe-
něženku s hotovostí a doklady.
Po příjezdu na místo byla pro-
dejna uzamčena i se zákazníky.
Strážníkům se nezdálo pode-
zřelé chování jednoho muže 
a ten se po chvíli přiznal. Po-
berta z Karviné už sice stihl
lup ukrýt v odpadkovém koši
na blízkém náměstí Budouc-

ulici oslovili a nabídli mu k pro-
deji hodinky. Při transakci mu
podstrčili bezcenné zboží, vy-
trhli mu z ruky peníze a utekli.
Strážníci ale podvodníky díky
popisu zadrželi v blízké herně
a předali je Policii ČR.

■ Ve dvě ráno 31. května
hlídka u kolejiště ve Vrbici za-
hlédla pětici zlodějů, kteří z va-
gonu odcizili téměř sto dvacet
ocelových ingotů. Při honičce
strážníci jednoho muže zadrže-
li a předali policii. Muž pak na-
hlásil jména  spolupachatelů.

Karel VACH, 
ředitel MP Bohumín

odcizil třicet ocelových ingotů,
každý o váze dvaceti kilogra-
mů, a převážel je vozidlem do
sběrných surovin. Muž navíc
nevlastnil řidičské oprávnění. 

■ Odpoledne 26. května
svědci oznámili podezřelé cho-
vání dvou mužů. Při jejich kon-

nosti, ale vymstila se mu jeho
hamižnost. Do krámu se vrátil
a chtěl ještě něco odcizit, avšak
v té chvíli dorazila do prodejny
hlídka a odhalila ho.

■ Starší muž se 30. května
stal obětí podvodu. Naletěl
dvojici Slováků, kteří ho na 

V ulici 1. máje ve Skřečoni se v uplynulých
dnech objevily neobvyklé »malůvky«. Tento
druh značení si v Bohumíně odbyl svou pre-
miéru a mnozí řidiči ani cyklisté si ho neumí
správně vyložit. Jeho význam je čistě psycho-
logický a nikoho neupřednostňuje ani neo-
mezuje.

Piktogramy znázorňující cyklistu lemují silnici
po obou stranách a táhnou se od kruhového ob-
jezdu u Emca až k rondelu před skřečoňským
mostem. Neplní v žádné případě funkci cyklo-
stezky a mají pouze informativní charakter. Je to
vlastně obdoba cedulek »zvýšený pohyb cyklis-
tů«, které motoristé často přehlížejí, zatímco 
toto provedení jejich pozornost upoutá. »Znače-
ní vozovku opticky zužuje a působí psychologicky.
Řidiči jsou ostražitější,« vysvětlil vedoucí odboru
dopravy Pavel Vavrečka.

Nové označení silnice má přispět ke zvýšení
bezpečnosti do doby, než v ulici vyroste regulér-
ní cyklostezka. Její studie už je hotová a pracuje
se na projektové dokumentaci. Vlastní prostor
pro cyklisty bude v budoucnu nezbytný, protože
po dokončení skřečoňského mostu a otevření
obchvatu bude veškerá doprava směřovat právě
na ulici 1. máje. (tch)

Piktogramy plní pouze informativní funkci a žádná
přednost v jízdě z nich pro cyklisty nevyplývá.

Foto: Pavel Čempěl

»Tisková kancelář«
zdarma a pro každého

Jedno pípnutí mobilu a člo-
věk ví, kde nepoteče voda,
kterou silnici čeká uzavírka,
nebo co hrají v kině, či kam
vyrazit za sportem. To vše se
skrývá pod slůvkem E-info,
elektronickým pomocníkem,
který už devět let slouží 
občanům Bohumína.

Radnicí provozovaná bez-
platná služba funguje ve dvou
variantách, pro mobilní tele-
fon a email. Stačí se na inter-
netových stránkách města za-
registrovat a vybrat si oblasti,
které dotyčného zajímají. »Mo-
mentálně je kategorií více než čty-
řicet a stále přibývají,« sdělil
webmaster Jiří Rozsypal. Jak
dodal, zájemce si může zvolit
odběr zpráv z různých katego-
rií zvláš� pro mobil i email.
Tento výběr je samozřejmě
možné kdykoli on-line změnit.
»Emailové zprávy jsou doručová-
ny téměř v reálném čase, textovky
na telefony přicházejí do několika
desítek sekund až minut,« dopl-
nil webmaster. 

V současné době E-info vy-
užívá 1 670 občanů a za dobu
existence se rozlétlo do světa
přes 5,7 milionu emailů a 1,8
milionu SMSek. Služba se 
osvědčila i v krizových situa-
cích, zejména při povodních.
Je zcela zdarma a objednat si ji
může kdokoli na emailu e-info@
mubo.cz, nebo na telefonním
čísle 731 531 731. (red) 

www.mesto-bohumin.cz,
sekce Zpravodajstvi, 

rubrika E-info

Poctivý nálezce
23. května jsem ve vozíku 

v Kauflandu zapomněl příruč-
ní tašku se všemi doklady, pe-
něženkou a mobilním telefo-
nem. Zjistil jsem to až doma.
Jel jsem hned zpět, ale taška už
ve vozíku nebyla. Překvapení
mě čekalo na informacích, kde
poctivý nálezce tašku ode-
vzdal, avšak nezanechal žádný
kontakt. Chtěl bych mu ales-
poň takto poděkovat, nebo�
mě zbavil tuny starostí a ner-
vů. Jsem velmi rád, že ještě 
existují poctiví lidé. Ještě jed-
nou děkuji.

Josef CZYŽ

Maják městské policie



▲ Na likvidaci odpadků u pudlovské
vypařovací stanice, které se hromadily
několik let, nastoupila těžká technika. 

»Poloostrov« na Vrbickém jezeře je
rájem rybářů, kteří se také postarali 
o velký úklid. Foto: ČRS MO

Bohumín a Pavel Čempěl
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Po hřbitově bez klopýtáníf i n a n c e

Lepší komfort čeká na ná-
vštěvníky hřbitova v Záblatí.
Na přelomu května a června
tam nechala radnice posta-
vit nový chodník. Přibližně
115 metrů dlouhá trasa při-
šla na 217 tisíc. Výstavba
chodníku trvala dva týdny.

V místě, kudy zámková dlaž-
ba vede, byla v minulosti jen
tráva a přístup k hrobovým
místům byl nepraktický. »No-
vý chodník jsme postavili v pravé
části hřbitova. Je stejně dlouhý 
a uspořádaný jako chodník, který
jsme před dvěma lety vybudovali
na opačné straně,« uvedla Eva
Liszoková z odboru životního
prostředí a služeb.

Centrální asfaltový chodník
na záblatském hřbitově je sice
staršího data, ale zásadnější 
opravu nepotřebuje. Spolu 
s dvojicí nových cestiček po
stranách řeší přístupnost celé-
ho hřbitova. (luk) Foto: Eva Liszoková

Uklízelo se, a ve velkém.
Jedna po druhé mizely černé
skládky, kde neznámí barba-
ři vršili hromady odpadků
někdy i řadu let. Hříšníci
jsou bohužel nepolapitelní,
a tak očistu lokalit vzali na
svá bedra dobrovolníci.

Členové bohumínské orga-
nizace Českého rybářského
svazu (ČRS) si udělali brigádu
na poloostrově »vodní oko«
na Vrbickém jezeře. Z to-
hoto krásného koutu
přírody sesbírali 
devět velkých pyt-
lů odpadků a po 
dohodě s pracov-
níky BM servisu
je převezli do
sběrného dvora.
»Byly to odpadky
všeho druhu. Od
plastových a skleně-
ných lahví, přes papí-
ry, obaly potravin až po
textil,« potvrdil předseda
ČRS MO Bohumín Kamil
Drobek. Dodal, že další velký-
úklid plánují rybáři také u Ka-
lišova jezera.

Letitá a hrozivě objemná
skládka zmizela také z okolí

vy-
pařo-

vací sta-
nice v Pud-

lově. Příjezdovou
městskou silnici vyčistili veřejně
prospěšní pracovníci, o »hlav-
ní« smetiště se postaral majitel
pozemku. Skládka byla tak

velká, že se do ní musela 
zakousnout těžká technika.

Uklízelo se i v centru města,
v Bezručově ulici. Kdosi tady
zaneřádil pozemky ŽDB Group
a několika dalších vlastníků.
Ty se však nepodařilo kontak-
tovat, a tak železárny skládku
uklidily i za ně. (red)

Skládky odklízeli dobrovolníci i buldozery
▲

 

Hospodaření města
je v plusu

Výsledky hospodaření za
první čtyři měsíce letošního
roku ukazují převahu příj-
mů nad výdaji. Přebytek ve
výši 39,6 milionů korun je
ovšem ve srovnání se stej-
ným obdobím loňského ro-
ku nižší. V rozdílu se odrazi-
ly nižší daňové příjmy, vyšší
výdaje na investice o 2 milio-
ny a vyšší výdaje na vyúčto-
vání služeb, především tepla.

V příjmové části rozpočtu se
nedaří příjmům z daní, kdy za
sledované období přišlo na 
účet města o 2,8 milionu mé-
ně než v roce 2010. I přes ten-
to výpadek daňových příjmů
se hospodaření města nadále
vyvíjí v kladných číslech. Byly
dokončeny investiční akce, za-
hájené v roce 2010, jako je re-
generace domů 1015 a 1016 
v Mírové ulici. Na tyto akce
město obdrží dotaci ve výši 7,8
milionu. V současné době byla
zahájena výměna oken a za-
teplení domu 1156 v Nerudově
ulici, regenerace domu 1093 v
ulici Sv. Čecha, výměna výtahů
v domě 1055 v Okružní ulici,
zateplení a výměna oken Do-
mova Jistoty, stavební úpravy
stacionáře Salome, parkoviště 
u polikliniky a nástupní místa
pro vodáky. 

Eva GIECKOVÁ, 
vedoucí finančního odboru

Výměna řidičských
průkazů na etapy

Novelou »silničního záko-
na«, který začne platit 1. srpna,
se mění - rozdělují časové lhů-
ty pro výměnu starých řidič-
ských průkazů. Kdo vlastní
průkaz vydaný od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002, má si jej
vyměnit nejpozději do 31. pro-
since 2012. Majitelé poslední-
ho »neunijního« typu vůdčího
listu, který byl vydáván od 1.
ledna 2003 do 30. dubna 2004,
si jej mají přijít vyměnit nejpo-
zději do 31. prosince 2013. Vý-
měna je ze zákona bezplatná,
potřeba je pouze přinést prů-
kazkovou fotografii, doklad to-
tožnosti a řidičský průkaz k vý-
měně. (pav)



▲Výměna hlavního kanalizačního řadu v Jere-
menkově ulici. »Archeologické intermezzo« -
stavbaři při kopání objevili základy tramvajové
trati včetně bednění z počátku minulého století.

Foto: Pavel Čempěl
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Pilíře musí být hlubší a bytelnější

Městské dotace jdou správným směrem

Nestabilní písčité podloží Bohumína
opět zazlobilo. Starosti tentokrát uděla-
lo stavbařům při narovnání esovité za-
táčky v Drátovenské ulici, kde se práce
na nové silnici a mostu dočasně zastavi-
ly. V mezidobí se tak dělníci mohli pus-
tit do opravy kanalizace v navazující 
Jeremenkově ulici.

Dočasnou pauzu si vyžádala příprava
stavby mostu, konkrétně jeho statiky. Kvů-
li nevyzpytatelnému podloží musí být jeho
pilíře bytelnější a hlubší, než se původně
počítalo. S tímto problémem se ostatně
museli vypořádat i projektanti před více
než sto lety, když v inkriminovaných mís-
tech řešili základy tramvajové trati.
Jejich pozůstatky včet-
ně původního dřevě-
ného bednění zůstaly
skryty hluboko pod po-
vrchem a současní stav-
baři na ně při odkrývce
zeminy narazili. 

Práce na narovnání
»šikany« zatím stojí, ale
stavba jako taková po-
kračuje dál. V uplynu-
lých dnech se technika
přesunula o pár metrů
dál kvůli opravě kanaliza-
ce. Vyměňoval se celý

▲
 

hlavní řad včetně šachtic. Všechny práce
bylo třeba provést, než se Jeremenkova uli-
ce napojí na budoucí most a nový úsek
Drátovenské ulice. (tch)

Členové komise kultury před vojenským srubem Na Trati s předsedou Klubu vojenské historie Pavlem Bílkem
v roli průvodce. Foto: Pavel Čempěl

Komise kultury vyrazila
do terénu. Členové komise,
která má poradní hlas při 
udělování městských dotací,
se chtěli podívat, kam pení-
ze plynou a jak s nimi žadate-
lé naložili.

»Není to žádná přepadová
kontrola«, usmála se předsed-
kyně komise Kamila Smigová,
»ale balík peněz na dotace je 
omezený, a abychom mohli žá-
dosti na činnost nebo akce lépe
posoudit, je vždy lepší si vše pro-
hlédnout na vlastní oči.«

Hlavní zastávkou výjezdu
byl vojenský bunkr Na Trati, 
o který pečuje Klub vojenské
historie. Před tím, jak zapálení
»bunkráci« srub zvelebují a vě-
nují mu veškerý volný čas,
mohli členové komise jen smek-
nout. »Kluci jsou úžasní a za-
slouží si naše uznání,« prohlási-
la Smigová, kterou návštěva
historické památky nadchla.

Zvenčí už vojenský srub Na
Trati obdivovala mnohokrát,
ale do jeho útrob se podívala
úplně poprvé.

Komise neplánovaně vyrazi-
la také do nejodlehlejší části
Bohumína - do Kopytova. 
Zde si někteří členové komise

poprvé v reálu prohlédli 
opravenou kapličku, hasič-
skou zbrojnici a také nejmenší
náměstí v republice. (tch) 



kou trasu si do
Rychvaldu zvo-
lí. Mohou ce-
stovat podob-
ně jako v opač-
ném směru
přes Skřečoň,

Mapka ukazuje, jak budou vypadat objízdné trasy.
Po zpevnění a opravě povrchu volá Sokolská ulice už dlouho.

Foto: Pavel Čempěl
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V Domě služeb ŽDB Group
se bude bojovat o tituly mistrů
ČR, ale i o nominace na mezi-
národní soutěže. Sobotní pro-
gram se ponese v komornějším
duchu. Soutěžit se bude v dis-
ciplíně show a modern dance.
Diváci se mohou těšit na krás-
nou hudbu, různě zpracovaná
témata jednotlivých vystoupe-
ní. V neděli si přijde na své spí-
še mladší publikum, nebo� se
bude tančit v rytmu hip hopu a
disca. Soutěže probíhají od 9
do 20 hodin. Diváci mohou
přijít kdykoli a pobýt s taneční-
ky pár hodin, ale i celý den.

Akce se koná pod patroná-
tem Moravskoslezského kraje.
Dalšími partnery je město Bo-
humín a K3. Děkujeme a jsme
zavázáni všem sponzorům 
a partnerům, díky kterým jsme
mohli tuto soutěž uskutečnit.
Pořádání takto prestižní akce
je velmi nákladné, čemuž od-
povídá i vstupné ve výši 150
Kč. Garantujeme však všem
divákům, že do Bohumína při-
jedou vynikající tanečníci a je-
jich výkony přinesou řadu
sportovních a uměleckých zá-
žitků.

Lenka KRČOVÁ

Mistrovská taneční soutěž
konečně i v Bohumíně

O víkendu 18. a 19. června čeká všechny milovníky tance
neopakovatelný zážitek. Bohumín hostí Mistrovství České 
republiky v disciplínách show, balet, modern, jazz, hip hop 
a disko dance. Na prestižní soutěž České taneční organizace
dorazí taneční skupiny z celé republiky.

Jarní taneční sezona je 
v plném proudu. 1. až 3.
června se bohumínské sou-
bory Radost & Impuls zú-
častnily Mistrovství Evropy
v Srbsku. Tanečníci opět po-
dali vynikající výkony a kra-
lovali v šesti disciplínách. Do
Bohumína přivezli šest zla-
tých medailí.

Nejvíce
medailí měl
po příjezdu na krku sólista 
Impulsu Marco Běhal. Zvítězil 
v disciplíně sólo muži modern
i jazz dance. Na zlato si dva-
krát sáhl i se svou partnerkou
Katrin Cvinerovou v modern
a jazz. Úspěchu dosáhly i sku-
pinové choreografie malá mo-
dern dance »Virus« a velká
jazz formace »That man«.

Za svými staršími kolegy ne-
zůstali pozadu ani junioři sou-

boru Radost. Karolína Jochi-
mová a Marek Tomaštík vybo-
jovali v disciplíně duo jazz stříb-
ro. Dvě bronzové medaile získa-
la Radost v malých skupinách.
Za děti srdnatě bojovala devíti-
letá Janička Tomaštíková, která
obsadila ve finále 5. místo. 

Pod úspěchem bohumín-
ských tanečníků jsou podepsá-

ni choreogra-
fové Lenka
Krčová, Adé-

la Judasová, Kamila Gonsioro-
vá, Marco Běhal a Marek Kře-
nek. Poděkování patří i trenér-
ce akrobacie Táni Drobkové.

Na bohumínské tanečníky
čeká ještě Mistrovství ČR 
v Bohumíně a v červenci pole-
tí skupina Impulsáků na Mist-
rovství Evropy v disciplíně
show dance na Gibraltar.

Lenka KRČOVÁ,
vedoucí souboru

ú s p ě c h

Vytížená Sokolská ulice 
v Záblatí dostane nový ka-
bát. Opravy se dočká asi se-
dm set metrů dlouhý úsek
od křižovatky s ulicí Na Pís-
kách a Bezručovou až po 
Rychvaldskou ulici. Většina
prací bude probíhat bez vět-
ších dopravních omezení,
ale finální úprava silnice si
dvoudenní uzavírku vyžádá. 

Silničáři začnou od 20. do
26. června za provozu frézovat
povrch. Následovat bude tý-
denní úprava položí, a pak při-
jde na řadu pokládka asfaltu.
Tu už mezi kličkujícími vozidly
provést nelze, a tak ulici čeká
kompletní uzavírka. Aby se 
omezení dotklo dopravy co ne-
jméně, proběhne o víkendu
25. a 26. června. Pokud by 
extrémně zazlobilo počasí, ná-
hradním termínem je víkend
2. a 3. července.

V době uzavírky musí moto-
risté počítat s objíž�kami. Je-
jich trasa se liší podle toho, 
z kterého směru ke kritickému
místu dorazí. Od Rychvaldu
bude veškerá osobní doprava
svedena po Rychvaldské ulici
přes les Baginec do Skřečoně.

Výjimku budou mít pouze au-
tobusy. Ty mohou využít kratší
objíž�ku po Anenské ulici.

Ve směru od Bohumína se 
o uzavírce šoféři dozvědí už 
v centru na rondelu u Billy.
Mohou se tak rozhodnout, ja-

V Záblatí musíte počítat s objíž�kou
nebo jet po Bezručově ulici,
zdolat Záblatský kopec a na
náměstíčku u pošty odbočit na
Anenskou ulici. Ta je však vel-
mi úzká a provoz zde budou ří-
dit regulovčíci stavební firmy.
Po dobu uzavírky bude rovněž
zrušena autobusová zastávka
»Sokolovna«. 

Pavel ČEMPĚL

Impuls ověnčený zlatem



Ochranu osob studoval Fi-
lip Walter už na střední ško-
le. Nabyté zkušenosti spolu 
s judistickou průpravou pak
zúročil na »brigádách« při
vysokoškolském studiu coby
ochranka na hudebních kon-
certech a festivalech. Když
letos v únoru školu končil,
objevila se nabídka, která se
jen tak neodmítá - Česko-
Slovenská Super-
star. Zatímco bez-
pečnost v hale měl
zajišťovat tým profe-
sionálů, Filip s kole-
gou dostal na starost
osobní ochranu sa-
motných soutěžících.

»Pochopitelně jsem byl
zvědavý, jako funguje
šoubyznys, ale byla v tom 
i lidská stránka. Zajímalo
mě, co popularita udělá se
začínajícími, mnohdy ještě
dětskými zpěváky,« svěřil se
Filip Walter. Ke štábu sou-
těže se ve službách agen-
tury Čechymen připojil ve
chvíli, kdy na jeviště a před
televizní kamery poprvé vy-

Vztah k judu zdědil Filip po otci, se kterým trénuje bohumínský
dětský oddíl. Jejich přičiněním úroveň klubu stále stoupá a děti za-
čínají vozit medaile z mistrovských turnajů. Filip jde svým malým svěřencům příkladem,
nedávno například vybojoval bronz na Akademickém Mistrovství ČR v Praze. Foto: Pavel Čempěl

stoupila parta semifinalistů.
By� jich bylo čtyřiadvacet, byla
paradoxně v této etapě soutě-
že jejich ostraha snazší. »Ještě
je nikdo neznal a mohli jsme se
nerušeně procházet třeba po Ma-
tějské pouti. Ale jak soutěžících
ubývalo a jejich tváře začaly být
mediálně známé, stále častěji se
hlásily o slovo fanynky,« prozradil
Filip. Zejména kolem Martina
Haricha se strhlo doslova dívčí
šílenství. »Ani se těm holčinám
nedivím, Martin je opravdu zlatý
kluk,« usmál se bodyguard.

Bohumínský judista dopro-
vázel finalisty na autogramiá-
dy a další akce, ale nejnároč-

nější byla samotná vy-
stoupení. Psychologicky
zvládnout dav pištících
slečen je mnohdy obtíž-
nější než se postavit před
fotbalové rowdies. Nako-
nec ale vše s přehledem
zvládl. Především ale Filip
za čtvrt roku dokonale po-
znal všechny soutěžící a jak
poznamenal, hlasující divá-
ci měli š�astnou ruku. »Gá-
bina Gunčíková je strašně fajn
holka, ale na svět šoubyznysu je
ještě moc mladá. To Lukáš
Adamec je chytrý, zralý a má
zkušenosti. Vítězství je podle 
mě v dobrých rukou,« uzavřel 
osobní strážce superstar.

Pavel ČEMPĚL
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Bohumínský »osobní strážce« superstar

Filip nakoukl pod pokličku 

českého šoubyznysu.

Foto: Gabriela Grabowska

V polských Krzyżanowicích se 
uskutečnil mezinárodní festival
»Kaleidoskop umění přeshraničí«.
Jeho partnerem bylo občanské
sdružení Maryška. Cyklus interak-
tivních projektů odstartoval work-
shopem na téma cirkusová umění.
Žonglování a další disciplíny si děti
z Bohumína vyzkoušely společně
se svými polskými kamarády.

»Děti z obou zemí vytvořily smíšené
týmy. Tím, že jsme ve Slezsku, nebyla
jazyková bariéra prakticky vůbec znát.
Čeští a polští účastníci si navzájem po-
máhali. Nejlépe šlo dětem žonglování 
a práce s obručí,« popsala průběh akce
Kamila Smigová, předsedkyně občan-
ského sdružení Maryška. V Polsku
postupně probíhaly další tématické
workshopy, které vyvrcholily finálo-
vým programem v Tworkówě. (luk)

Kaleidoskop vymazal jazykovou bariéru Jsou kamarádští a vždy 
ochotně pomohou

Děti ze Základní školy v Záblatí jsou
milé, kamarádské, zkrátka prima. My 
z mateřinky v Záblatí Na Pískách jsme
se o tom mohli přesvědčit hned dvakrát.

V květnu jsme se s našimi mrňaty zú-
častnili školy v přírodě v Horní Lomné
společně s dětmi ze ZŠ v Záblatí. Školáci
se ihned ujali našich dětí, ráno jim pomá-
hali s česáním, oblékáním, v jídelně rozná-
šeli čaj. Bylo vidět, že záblatští školáci jsou
zvyklí si pomáhat a že paní učitelky děti
vedou k ohleduplnosti a laskavosti. Po-
druhé jsme se o »zlatém srdci« záblatských
školáků přesvědčili 1. června, kdy jsme by-
li pozváni do školy. Žáci nachystali mnoho
soutěží a her, malým dětem učarovala i do-
mácí zvířátka, která 1. června školáci při-
nesli a uspořádali z nich výstavku. Odchá-
zeli jsme s pocitem, že ve škole máme fajn
kamarády. Takže ještě jednou díky, milé
paní učitelky a kamarádi ze záblatské školy!

Hana DĚRGLOVÁ, MŠ Na Pískách
Mladí »cirkusáci« nejlépe zvládali žonglování. 

Foto: Kamila Smigová



Papírová třídní učitelka stojí u jukebo-
xu a přemýšlí, zda si zvolí rock, pop, hip-
hop nebo třeba dechovku. Hudební styly
znázorňují fotky studentů. Tak vypadá 
vítězné maturitní tablo letošního ročníku
soutěže Tablo roku 2011. Patří studentům
oktávy Gymnázia Františka Živného a fo-
tografce Lence Glisníkové z Bohumína.

Tradiční soutěž vyhlásila redakce MF
Dnes ve spolupráci s portálem rajce.net.
Bohumínští s námětem studentky Jany
Hübschmanové na severní Moravě zví-
tězili. Realizace byla
náročná na čas. Snímky
vznikaly na různých
místech Bohumína, na
náměstí, vlakovém nád-
raží nebo u vojenského
bunkru. Každá fotografie
měla individuální pozadí
a motiv. »Pracovali jsme na
tom asi měsíc a půl. Každého
studenta jsem totiž fotila ně-
kde jinde, s jinými rekvizita-

mi. Bylo to mnohdy hodně náročné, vyrobit je
nebo sehnat. Šili jsme oblečení, půjčovali si hu-
dební nástroje,« vzpomíná autorka fotografií
Lenka Glisníková,

Třída s vítězným tablem kraje získala od
pořadatelů soutěže poukaz na zorbing 
a každý žák navíc balíček kosmetiky. (luk)
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Naše oktáva má nejhezčí tablo v kraji

Velký den, názvem i v přeneseném smyslu, zažili v sobotu 11.
června zaměstnanci společnosti Bonatrans. V parku, respekti-
ve Hobbyparku, protože na místě loni vyrostlo dopravní hřiště,
se jich sešlo několik set.

Návštěvníci se mohli těšit na vystoupení skupiny The RockSet,
Terezy Kerndlové a především na hvězdu večera Martu Jandovou se
skupinou Die Happy. Přestože je dnes Marta populárnější než její
otec Petr především u mladšího publika, pod pódiem to tak rozhod-
ně nevypadalo. Sympatická zpěvačka dokázala svým živelným pro-
jevem strhnout i dříve narozené posluchače. Marta udělala za 
hudební částí odpoledne důstojnou tečku, ale tou skutečnou bylo
představení pro potěchu oka - tradiční ohňostroj. (tch)

Drobná šoumenka nechala zazpívat i bohumínské publikum. Vhod přišla přestavba prostranství
na dopravní hřiště - děti zaměstnanců Bonatransu se na něm vyřádily. Foto: Pavel Čempěl

S exmanželem,
kytaristou 
Thorstenem 
Mewesem, si
Marta na pódiu
stále dobře 
rozumí.

Drobná rockerka hvězdou firemních oslav
Foto: Lenka Glisníková



▲ Hasiči se zdravotníky na náměstí akčně 
oslavili dvacetiletí bohumínské městské policie.

Dokonale naaranžovaná zranění nejsou
nic pro slabší povahy. Foto: Pavel Čempěl

11Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Přástevník medvědí (Arctia caja)
Příroda kolem nás - motýli Bohumína (76)

Přástevníků žije v Evropě okolo 100
druhů, v Česku 44-46 druhů. Tito mo-
týli s převážně noční aktivitou mají vět-
šinou výstražné zbarvení. Dospělci zau-
jímají při ohrožení výhružnou polohu
těla a vylučují ostrý pach.

Přástevník medvědí patří mezi větší dru-
hy, nebo� rozpětí jeho křídel dosahuje až 74
mm. Je rozšířen nejen v Evropě, ale 
obývá i Asii až po Japonsko a Severní Ame-
riku. Vyskytuje se v nížinách i horách, při-
čemž preferuje vlhčí stanoviště s bohatým
porostem bylinné vegetace - lesní okraje,

paseky, pastviny a louky s křovinami a řídce
rostoucími stromy. Přes den se imaga ukrý-
vají v husté vegetaci, s kterou splývají díky
rozkladnému světelnému efektu kresby na
předních křídlech. Letová perioda tohoto
motýla připadá na červenec a srpen.

Při nebezpečí přástevníci medvědí od-
halují křiklavě zbarvená zadní křídla a vy-
stavují živě červený límec s kapičkami je-
dovaté krvomízy. Samice klade vajíčka ve
velkých plochých snůškách - celkem jich
vyklade 200-1 800. Housenky jsou poly-
fágní (neupřednostňují určitou rostlinu),
přezimují a na jaře se kuklí v zámotku za-
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předeném ve vegetaci. V Bohumíně jej
můžeme nalézt například v přírodní pa-
mátce Hraniční meandry Odry.

Jiří ŠUHAJ

minut 

Odstraňování střechy připomíná otevírání konzervy sardinek.

▲
 

Vyvrcholení oslav v akčním stylu. Dvacáté »naro-
zeniny« bohumínských strážníků se slavily v centru
města a gratulovat přijeli kolegové z Integrovaného
záchranného systému - hasiči a zdravotníci. 

Atraktivní po-
dívanou nabídla
divákům hned 
v úvodu místní
jednotka profesi-
onálních hasičů,

na kterou čekal »havarovaný«
automobil se zraněným řidičem.
Aby ho záchranáři stejně jako 
u skutečné nehody netahali
dveřmi a nezhoršili mu už tak
závažná zranění, bylo třeba vy-
robit ze sedanu kabriolet. Ke
slovu tak přišly hydraulické nůž-
ky a rozpínáky, protože co je kus
ustřiženého plechu ve srovnání
se záchranou lidského života.

Pacienta se po vyproštění 
ujali zdravotníci Českého čer-
veného
kříže,
kteří
ho pa-
radox-
ně před-

tím sami »zřídili«. Maskéři kar-
vinského ČČK totiž patří k re-
publikové špičce a jimi naaran-
žovaná zranění jsou maximálně
věrohodná.

Akce na náměstí ale nebyla
jen pastvou pro oči. Pozvané
děti ze škol a mateřinek mohly
»otestovat« hasičskou plošinu,
vyzkoušet si masáž srdce na fi-
guríně nebo osahat výzbroj 
a výstroj městské policie. A ko-
mu ani to nestačilo, vyřádil 
v nafukovací atrakci a na tram-
políně. (tch)

Hasiči udělají za pár minut 
ze sedanu kabriolet
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Rodinná centra se představují

Atletický potěr si nazul »tretry«

Senioři u hostýnské baziliky Na-
nebevzetí Panny Marie. 

Foto: Hana Práglová

Dvojvýlet po 
krásách Moravy

Jako skoro každý měsíc,
vyrazili i v květnu bohumín-
ští senioři na zajímavý výlet.
Cíle byly dva. Nejdříve se 
pokochat krásou květinek 
a rostlinek na výstavě Floria
ve Věžkách u Kroměříže, 
a poté vyrazit na moravský
vrch Hostýn.

Co do velikosti je Svatý
Hostýn druhým největším
poutním místem republice,
ovšem v návštěvnosti nemá
konkurenci. Ročně se sem vy-
dávají tisíce poutníků. Nalez-
neme zde dva vrcholy. Na jed-
nom je rozhledna, která byla 
k naší smůle zavřená, na dru-
hém stojí bazilika Nanebevzetí
Panny Marie. Pochopitelně tu
nechybí křížová cesta a léčeb-
ný  vodní pramen. Na Hostý-
nu je spoustu zajímavých míst
a my, ač dosti unaveni z ná-
vštěvy Florie, jsme se je přesto
snažili všechna projít a vidět.
Našim seniorům se zájezd ve-
lice líbil. A navíc všem zůstala
v paměti hromada zážitků 
a vzpomínek. (pra)

Celý červen je v přízemí radnice k vidě-
ní výstava mateřských a rodinných center
Moravskoslezského kraje. Výstava má for-
mu mobilních panelů, a je »putovní«.

Každé z devíti center, které na bannerech
představují svou činnost, zajiš�uje měsíční
propagaci. V Bohumíně se o ni stará Cent-
rum mladé rodiny Bobeš.

Nápad vytvořit expozici se zrodil v ob-
čanském sdružení Sí� mateřských center
(SMC), které ji také spolufinancuje. SMC
jednotlivá centra profesně zastřešuje. »Ji-
nak jsou centra zcela samostatná, ale podílejí se
na různých společných projektech. My napří-
klad nejčastěji spolupracujeme s karvinským
Sluníčkem a ostravskou Chaloupkou,« uvedla
vedoucí CMR Bobeš Petra Kalichová.

Do Bohumína výstava přicestovala z Kar-
viné a jejími dalšími zastávkami bude Frýd-
lant nad Ostravicí, Frýdek-Místek nebo
Klimkovice. (red) F
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Nejmladší atleti AK Bohu-

mín se 27. května zúčastnili
tradičních závodů »Čokolá-
dová tretra« na vítkovickém
stadiónu. Patnáct chlapců 
a dívek se mezi stovkami
startujících neztratilo. 

V kategorii žáků (ročník
2001) v běhu na 300 m, kde
jich startovalo 55, dokonce
náš Václav Valach zvítězil!
Dobře si také počínali Adam
Šopík, Marek Dobrocký, Mar-
kéta Sikorová (ročník 2002 
a mladší) a z těch starších Ka-
rolína Rapková,Vojtěch Balcá-
rek a Jakub Zapletal. Také 
ostatní podali snaživé výkony.
Dětem i doprovázejícím trené-
rům Martinu Kyselovi a Janu
Macurovi patří poděkování za
reprezentaci města. (zves)

Návrat mladých atletů 
z vítkovické »Čokoládové 

tretry«. Foto: AK Bohumín

Disko v Nové vsi 
Sdružení hasičů Čech, Mo-

ravy a Slezska pořádá v pátek
24. června »Československou
diskotéku« Na Valech v Nové
Vsi. Akce se koná od 20 ho-
din. Hudba DJ ORO, vstupné
40 Kč. (bar)

Gospelový koncert 
V sobotu 25. června v 17 ho-

din se ve farním kostele Naro-
zení Panny Marie ve Starém
Bohumíně uskuteční již třetí
gospelový koncert. Letos sem
na pozvání občanského sdru-
žení Přátel bohumínské histo-
rie zavítá menší gospelový sou-
bor Add Gospel Family z Brna.
Vstupné je dobrovolné. (tei)

p o z v á n k y Bluegrass festival
V sobotu 2. července pro-

běhne v areálu westernové
hospůdky U Mirka v Dolní
Lutyni 2. ročník bluegrassové-
ho festivalu Silesian Bluegrass
Festival (SBF). Účast přislíbily
kapely Blue Stones, Goodwill,
Ptačoroko, The Bee Line,
Fragment, Wind. Vstupné je
dobrovolné. (šev)

Vstřícný přístup
Chtěla bych poděkovat

primáři interního odděle-
ní Bohumínské městské
nemocnice Martinu Ja-
kubjákovi, všem lékařům
a sestrám tohoto oddělení
za jejich vstřícný přístup a
vzornou péči v době mé
hospitalizace.

Anna OGROCKÁ



Kompletní rekonstrukcí pro-
šel dům ve skřečoňské ulici 1.

máje. Původně městský obytný dům koupil na sklonku roku 2008

soukromý investor a začal jej zvelebovat. Nyní se práce chýlí ke
konci. V prostorách opraveného domu se počítá se školícím stře-
diskem. (red) Foto: Marek Sobaniec a Pavel Čempěl
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Více než desítka lidí vystavuje své
fotky v kině a v knihovně. Jsou to 
absolventi ročního fotokurzu, který
pořádá K3 Bohumín. Vernisáž probě-
hla 13. června ve foyer kina.

Kurz má za sebou už dva roky. Jeho 
účastníci fotili kapky vody, východ slun-
ce, krajinu, makro, ale také reportážní
fotografie a spoustu dalšího. Během
kurzu se výrazně zdokonalovali. Zatím-
co na začátku nevěděli, co je clona, co
čas, někteří dokonce pojem ISO brali za
hanlivou nadávku, dnes už všechno
umí v praxi používat. Naučili se jinak
dívat na svět, naučili se ho zachytit 
a hledají kreativní přístupy.

Důkazem může být také dvojvýstava. 
V kině mohou návštěvníci až do srpna
vidět absolventské fotografie letošních
kurzistů. Ti, kteří projdou fotokurzem 
a chtějí fotit i nadále, se mohou stát čle-
ny fotoklubu K3. Ten má svou první sa-
mostatnou výstavu v těchto dnech 
v knihovně pod názvem »Křivky v do-
mácnosti«. Fotoklub je garancí snahy
fotit nejen dokumentárním způsobem,
ale již s prvky umění a neotřelých nápa-
dů. Jen v příštím školním roce bude mít
fotoklub pět vlastních výstav, nejčastěji
ve foyer kina.

Pro ty, co rádi fotí a chtějí se zlepšo-
vat, se otevírá od září další běh fotokur-
zu. Závazné přihlášky přijímá knihovna
K3 již nyní. Maximální kapacita je 25 
lidí a za první dva dny se přihlásilo prv-
ních sedm. Kurz bude opět dvousemest-
rální s teoretickými výklady a hodnoce-
ním vlastních fotek v přednáškové míst-
nosti knihovny a zároveň kurz plný 
fotoworkshopů v exteriérech i interié-
rech.

Karel BALCAR, lektor fotokurzu

Fotografové se rodí v Bohumíně

o k o  c h v á l í

závěr roku 2008závěr roku 2008 červen 2011červen 2011

V roce 2010 prošlo turnike-
ty bazénu 185 tisíc návštěvní-
ků (o 36 tisíc méně než v roce
2009). Velký zájem byl o výu-
ku dětí v plavecké škole,  kte-
rou stále častěji využívají školy
z okolí. Loni se výuky zúčast-
nilo 1 222 žáků. Bosporem za-
jiš�ovaný »aquabus« přepra-
voval žáky na bazén, saunová-
ní i na bruslení na zimním sta-
dionu. Na bazénu pokračovalo
cvičení aquaaerobicu a sauno-
vání dětí z mateřských škol.

Na zimní stadion loni zaví-
talo více než 33 tisíc sportov-
ců. V zimním období zde pro-
bíhalo pravidelné bruslení dě-
tí, trénovali tu a hráli zápasy
hokejisté, konalo se veřejné
bruslení a diskotéky na ledě. 
V létě stadion slouží letním
sportům.

Penzion ve věži nabídl v ro-
ce 2010 ubytování 4 700 ná-
vštěvníkům, mezi nimiž bylo
také 957 cizinců ze 30 zemí
světa. (red)

Bospor hodnotil loňský rok
Společnost Bospor provozuje aquacentrum, Penzion ve vě-

ži, zimní stadion, Hobbypark a od poloviny roku 2010 i dět-
ské dopravní hřiště. Roční obrat loni činil 28 milionů korun.

Přestože jsou dveře ve stej-
ných prostorách v patrech pří-
mo nad sebou, specifika jed-
notlivých oddělení si vyžádala
mírně odlišná řešení. Dveře
jsou proto »šité na míru«. Na
chirurgii jsou kvůli soukromí
pacientů vybaveny neprůhled-
nými skly a mimo návštěvní
dobu zůstávají zamčeny. Per-
sonál si může otevřít čipem,
návštěvníci o to interkomem
požádají na sesterně, v jejímž
vybavení přibyl monitor napo-
jený na kameru u dveří.

Kliky nahradily čipy a fotobuňky
Větší pohodlí a hlavně bezpečnost. Na chirurgic-

kém a gynekologickém oddělení Bohumínské
městské nemocnice přibyly nové automatické dveře.

Jsou odolné proti požáru, disponují kamerou a dálkovým ovlá-
dáním. Nemocnice do jejich pořízení investovala čtyři sta tisíc.

Na gynekologii, kde je sester-
na blízko vchodu a lůžková část
až za rohem, zůstala skla čirá 
a dveře otevírá fotobuňka. 

»Dveře jsou praktické, ale pře-
devším protipožární. V případě
ohrožení odolají plamenům na
dobu nezbytně nutnou k evakua-
ci,« uvedl náměstek pro sprá-
vu a techniku BMN Josef Sto-
klasa. Automatickými dveřmi
v různém provedení jsou už
nyní vybavena i další oddělení
a postupně přibývají i na jed-
notlivých sálech. (tch)



Hasiči jsou na vodu zvyklí, ale tentokrát jí bylo
více na hřišti než v cisternách a kádích.

Omladina se vypořádala jak s nástrahami soutěže, tak
i s nepřízní počasí. Foto: SDH Kopytov

Mladí hasiči zdárně překonali i nepří-
zeň počasí. Přesvědčil jsem se o tom, když
jsem v sobotu 28. května zavítal na hřiště
ZŠ Čs. armády. Lilo jako z konve, chladno,
všude kaluže vody a zde s elánem probíha-
lo vzorně připravené okresní kolo mladých
hasičů celostátní hry Plamen.

Na hřiště se sjelo 19 družstev z Karvinska,
která soutěžila ve štafetě 4x60 m a v požárním
útoku. Přes 250 chlapců i děvčat, které jsem
obdivoval pro jejich zaujetí zvládnout nelehké
činnosti, vyhrát a dokázat svým vedoucím, že je
dobře připravují pro život - umět překonávat obtíže i za složitých
podmínek. Soutěži byl přítomen také starosta Okresního sdruže-
ní hasičů ČMS Karviná Václav Helis a měl pro organizátory 

z SDH Kopytov v čele s Michalem Mlynkecem
jen slova chvály.

Pořadí v kategorii mladších žáků (7 druž-
stev): 1. Stanislavice II., 2. Rychvald, 3. Haví-
řov-Město. V kategorii starších žáků (8
družstev): 1. Havířov-Město, 2. Stanislavice, 
3. Karviná-Louky, 4. Kopytov. V kategorii
dorostenců (4 družstva): 1. Kopytov, 
2. Rychvald, 3. Stanislavice. Vítězové jedno-
tlivých kategorií postoupili do krajského ko-

la, které se bude konat v Třinci.
A proč o tom píši? Dobrovolní hasiči spolu s ostatními složkami

Integrovaného záchranného systému chrání životy a zdraví občanů
a majetku při mimořádných událostech. Je tedy více než chvályhod-
né, že k tomuto poslání vedou a vychovávají své nástupce z řad
mládeže. Zdeněk VESELÝ, zastupitel města
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Liják hasičskou omladinu neodradil

Oddíl kulturistiky TJ
Bohumín uspořádal 28.
května ve vzpírárně Bo-
natrans Bohumín spor-

tovní klání »Bohumínský
Benchpress 2011«. Závod

nesl podtitul I. ročník
Memoriálu Michala

Sdukose, který se jako jeden z prvních
předsedů oddílu zasloužil o rozvoj toho-
to mužného sportu na Bohumínsku.

Soutěže se zúčastnilo 20 závodníků 
z oddílů TJ Bohumín, TJ Viktorii Bohu-
mín, Bonatrans Bohumín, SOU Bohumín
a Gymnázium Františka Živného v Bohu-
míně. Změřili své síly v nejoblíbenější silové
disciplíně - tlaku s činkou vleže na lavici.
Siláci měli k dispozici tři pokusy a o pořadí
rozhodoval rozdíl výkonu a tělesné hmot-
nosti závodníka, takzvaný »relativ«.  Přiš-
la se podívat i řada diváků. Nechyběla ani

paní Věra Sdukosová, manželka Michala
Sdukose, která při slavnostním ceremoni-
álu předala vítězům jednotlivých kategorií
pěkné poháry. Přidala i svou osobní cenu,
kterou věnovala absolutnímu vítězi soutě-
že Františku Stanovi. Sama také obdržela

z rukou předsedy oddílu kulturistiky TJ
Bohumín Viléma Žáka pamětní skleněnou
plaketu s věnováním.

Memoriál Michala Sdukose, který byl
po 10 letech první sportovní akcí pořáda-
nou oddílem kulturistiky TJ Bohumín, se
díky velmi dobré účasti sportovců a jejich
výkonů vydařil. Věříme, že příští ročník
dosáhne ještě vyšší úrovně. (viž)

Výsledky jednotlivých kategorií: 
● Nad 50 let: 1. Erich Koch (výkon 160

kg, TJ Bohumín), 2. Petr Koch (130 kg, 
TJ Bohumín), 3. Hynek Stružka (140 kg,
Bonatrans Bohumín).

● Nad 25 let: 1. František Stano (180 kg,
TJ Viktorie Bohumín). 2.  Martin Turek
(150 kg, TJ Viktorie Bohumín), 3. Daniel
Fonš (180 kg, TJ Viktorie Bohumín).

● Do 25 let: 1. Miroslav Sternadel (155
kg), 2. Zbyněk Válka (140 kg, TJ Viktorie
Bohumín), 3.  Jakub Plandor (110 kg,
SOU Bohumín).

Nejsilnější závodníci zdolali 180 kilogramů

Na čince Roman Kubica z TJ Viktorie Bohu-
mín. Foto: Vilém Žák
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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

AKCE 16.- 30.6.2011: Při zakoupení 
přepravky pro kočku nebo psa 2 ks kočičích

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

Sobota          8 - 12 hodin

Na hřišti Slovanu se mimo
jiné představí »Menšíkova je-
denáctka«, kterou tvoří řada
známých osobností společen-
ského života, současných i bý-
valých sportovců a umělců.
Fotbalové utkání bude živě ko-
mentovat jejich moderátor.
»Menšíkovci« ale nebudou di-
váky bavit jen fotbalovými do-
vednostmi. Vystoupí také se
svou travesti show - parodic-
kým ztvárněním Miss Angeli-
ky. Během zápasu a po něm
bude probíhat autogramiáda
hráčů, focení s hráči v dresu
Menšíkovy 11. Výnos z tohoto

Na Slovanu Záblatí 
se blíží velká sláva

U příležitosti 50. výročí založení klubu připra-
vil Slovan Záblatí pro všechny příznivce kopané 
a dobré zábavy bohatý program. Oslavy se usku-
teční 15. a 16. července v areálu klubu. Vstup na
oba dny je zcela zdarma.

utkání poputuje na léčbu dětí
nemocných astmatem.

Doprovodný program na
hřišti Slovanu a v jeho okolí
zahrnuje také ukázku americ-
kého fotbalu v podání týmu
Alligators Brno. O zábavu se
postará imitátor Milan Pustil-
Nepustil a diváci se mohou tě-
šit i na další překvapení.

Po celou dobu budou samo-
zřejmě k dispozici stánky s ob-
čerstvením, suvenýry a podob-
ně. V Sokolovně budou navíc
k vidění výstavky k padesátile-
té historii klubu. 

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Pátek 15. července
14.00 Otevření prezentačních výstavek k historii klubu 

v Sokolovně

16.00 Zápas žáků Slovanu vs. FK Bohumín 

18.00 Zápas dorostenců Slovanu vs. ženská jedenáctka 
TJ Comfort Dobratice

Sobota 16.7.2011
16.00 Zápas mužů Slovanu vs. FK Bohumín 

18.00 Zápas starých pánů Slovanu 
vs. Menšíkova 11 

20.30 Velká červencová noc s DJ Sýkorou 

Okresní přebor dorosten-
ců se vyvíjí velice dramatic-
ky. Jsou zde dva kandidáti
na celkové vítězství spojené 
s postupem do krajské sou-
těže. S nepatrným bodovým
rozdílem se na čele střídají
Sportovní klub Stonava a TJ
Slovan Záblatí. Do konce se-
zony scházejí tři kola a dra-
ma vyvrcholí vzájemným zá-
pasem v rámci posledního
soutěžního kola.

Slovan je v tuto chvíli jedi-
ným neporaženým mužstvem
tabulky. Marek Buch je navíc 
s 22 góly 4. nejlepším střelcem
soutěže. Pokud by naši doro-
stenci v okresním přeboru 

uspěli, hráli by v sezoně 2011/
2012 jako jediné dorostenecké
mužstvo na Bohumínsku a oko-
lí krajskou soutěž. Navíc popr-
vé v historii klubu a v roce 50.
výročí jeho založení. 

Krajskou soutěž te� hrají
také dorostenci FK Bohumín,
ale vzhledem k postavení v ta-
bulce ji zřejmě opustí. Doro-
stenci Slovanu by se s nimi 
v soutěži rádi setkali, ale po-
kud FK nevyjde boj o záchra-
nu, rádi je alespoň nahradí.

Zveme příznivce dobré ko-
pané na dorostenecký »zápas
sezony«, který se odehraje 
v neděli 19. června v 17 hodin
na hřišti Slovanu Záblatí.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí 

Čekáme postupové drama

Ceny inzerce (s DPH)

■ 1 započatý řádek řádkové 
inzerce 24 Kč

■ 1 cm2 plošné inzerce 18 Kč
■ 1/2 strany: na výšku 92x263mm,

na šířku 190x128mm 3 600 Kč

■ 1/4 strany: na výšku 92x128 mm,
na šířku 61x190 mm 1 800 Kč

■ celá strana 190x273 mm 7 200 Kč
Při opakování 3 - 4 x sleva 10 %

5 x a více sleva 20 %
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Tvé srdce utichlo, 
zůstal nám žal, 

vzpomínky na tebe 
budou žít dál.

13. června jsme 

vzpomněli 1. smutné

výročí úmrtí našeho

drahého tatínka 

pana Bohumila WOLFA
ze Záblatí.

S láskou a úctou vzpomínají 

dcery s rodinami. 

Vzpomínky - úmrtí

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

vzpomeneme 

nedožitých 80 let 

paní Růženy
KULIŠOVÉ.

�
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.

Rodina.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

17. června 

vzpomeneme 

15. výročí, kdy tragicky

zahynul 

pan Radomír
GOLA.

�
Vzpomíná sestra Jana a synovec Pavel.

V slzách, bolesti a trápení,
osud nás nečekaně 
rozdělil a my jsme ti 

nestačili říct, že 
život s tebou byl krásný.

23. května uplynulo 

5 let od úmrtí 

naší milované 

maminky a babičky

paní Anny HOLUBOVÉ.

�
S úctou vzpomínáme.

24. června 

by se dožil 70 let 

pan Ing. Ladislav
WOLF 

ze Záblatí.

�
Více než 6 let už není mezi námi.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 

a známým za vzpomínku.

Manželka a synové s rodinami.

Těžko se s vámi loučilo, těžké je bez vás žít.
Láska však smrtí nekončí, 

v srdcích vás dál budeme mít.

27. června uplyne 20 let od úmrtí 

maminky, babičky a prababičky 

paní Alžběty GELDOŇOVÉ 
ze Skřečoně.

27. července zároveň vzpomeneme jejích

nedožitých 90 let.

Vzpomínají dcera Dagmar, 

vnuci Radim a Jan s rodinami.

�
2. července uplyne 8 let od úmrtí 

jejího syna 

pana Miroslava GELDONĚ
z Bohumína.

Vzpomíná sestra Dagmar s rodinou.

Odešla jsi, 
jak osud si to přál, 

však v našich srdcích 
žiješ dál.

27. června uplynou 

2 roky, kdy nás 

opustila naše drahá

paní Kateřina
KONDISOVÁ.

�
Vzpomíná celá rodina.

Blahopřání - jubilea
14. června 

oslavila krásné 

80. narozeniny naše

maminka, babička 

a prababička 

paní Marie
BACÍKOVÁ.

�
Hodně štěstí, zdraví, elánu a životního

optimismu přejí synové Lá�a a Vlastík

s rodinami a sestra Ludmila s rodinou.

Své ANO si řekli
René Szotek a Olga Puchovová, 
oba z Bohumína

Tomáš Gabčo z Ostravy a Anna Gabčová
z Bohumína

Jan Fuka a Romana Mazurková, 
oba z Bohumína

Marek Kúdel z Dolní Lutyně 
a Soňa Škodová z Bohumína

Petr Vavříček a Eva Granicová, 
oba z Bohumína

Grzegorz Józef Piechaczek z Polska 
a Agnieszka Kulik z Bohumína (mat)

Eva Ptošková * 1943 z Bohumína ●

Alžběta Složilová * 1928 z Bohumína ● Jiří
Valenta * 1935 z Bohumína ● Jan Vykydal
* 1946 z Bohumína ● Anna Muszańská 
* 1921 z Bohumína ● Jan Jakubík * 1959 
z Bohumína ● Regina Klichová * 1931 
z Bohumína ● Otto Güttler * 1945 ze Skře-
čoně ● Hubert Eckert * 1928 z Bohumína
● Leonie Čimborová * 1944 z Bohumína ●

Richard Spáčil * 1930 z Bohumína ● Josef
Ryl * 1964 ze Šunychlu ● Ladislav Bém 
* 1951 ze Skřečoně ● Adolf Plaček * 1939 
z Bohumína ● Gizela Bukovská * 1937 
z Bohumína ● Mária Hrnčiříková * 1951 
z Bohumína ● Hedvika Vojáčková * 1926
ze Starého Bohumína ● Günter Lassak 
* 1944 z Bohumína ● Jindřich Kudla * 1941
z Bohumína (mat)

Poslední rozloučení

Cena inzerce ve společenské
rubrice (blahopřání, vzpomínky)
Rozměr: 60 x 64 mm
Cena bez foto: 180 Kč
Cena s foto: 300 Kč (foto se vrací)
Cena dvojité plochy: 400 Kč (2 fotografie, 

dlouhý text)
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REALITY
● Prodám byt 1+1, 50 m2,

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

● Prodám hezký slunný byt
v Bohumíně. ✆ 606 710 464.

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

● Prodám družst. byt 3+1 v
Bohumíně. Cena 500.000 Kč.
✆ 725 554 483.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 80.000 Kč. 
✆ 608 173 445.

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

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

● Pronajmu byt 2+KK
v centru Bohumína. Po rekon-
strukci, nová koupelna, ku-

ř á d k o v á  i n z e r c e

chyň dělaná na míru. ✆ 603
932 189 nebo 605 377 374.

● Pronajmu kompletně za-
řízený byt 3+1, Tovární ulice,
75m2, volný ihned. Cena do-
hodou. ✆ 736 472 262.

● Pronájem – ubytování –
byty 1+1 a 1+KK, ihned vol-
né. ✆ 603 844 693.

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

● Hledám pronájem rodin-
ného domu. Za nabídky dě-
kuji. ✆ 736 708 771.

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.

● Přijmu kadeřnici a neh-
tářku, Studio KN Studentská.
✆ 603 877 121.

● Prodám novou menší ur-
novou hrobku (na 6 uren) ve

Vrbici. Zaplacen pronájem na
20 let. Původní cena 30.000,
nyní 15.000 Kč. ✆ 776 279 964. 

SLUŽBY
● Jednočlenná živá hudba

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

● 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.

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

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



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 2  /  2 0 1 118 OOKKOO

▲

Autor: 
Jan Šula Posouvání

3. ČÁST
TAJENKY Část mše Karetní
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Volání 
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(bravo)
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Klásti
Užitek 

(nářečně)
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mořské
hladiny
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Primát

Květní 
prášek
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1550

Iniciály her-
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Jeden z
mušketýrů

Porost
chlupů

Dohromady
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Ukazovák
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Zručnost

Pomůcka: Appi, Brita, edil, Keno, krpa, MIL, PJR. 
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ od 16. do 30. 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, 

✆ 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

■ 26.6. ve 20 hodin STUDENT ART. Premiérová projek-
ce studentských filmů Aktovka, Na dně šálku, Výhled.
Před projekcí koncert kapely Pilgrim. Prodej ručně vyrá-
běných šperků mladých kreativců. Náměstí T. G. Masa-
ryka, za nepříznivého počasí v OS Maryška.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 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.
■ Do 30.6. KŘIVKY V DOMÁCNOSTI. Výstava Fotoklu-
bu K3 Bohumín. Knihovna, galerie na chodbě.
KONCERTY
■ 16. a 23.6. v 17 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK.
K poslechu zahraje Dechový orchestr ŽDB Group, 
Náměstí T. G. Masaryka.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 16. a 17.6. ve 13 hodin MALÍ MÓDNÍ NÁVRHÁŘI. 
Návrhy a vlastní výroba oblečení. 
■ 23.6. v 15 hodin POKUSY A ROŠŤÁRNY. Poslední
chemické a fyzikální pokusy před prázdninami. Odděle-
ní pro děti.

KINO K3 BOHUMÍN

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

■ 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.        
■ 19.6. v 10 hodin RANGO. Animovaný film USA 2011,
107 minut, dabing, 60 Kč.
■ *23. a *24.6. ve 21.15 hodin (letní kino) ZDROJOVÝ
KÓD. Film USA 2011, 93 minut, titulky, přístupný od
12 let, 75 Kč.
■ *25.6. ve 21.15 hodin (letní kino) a 26.6. v 19 hodin KA-
ZATEL. Film USA 2011, 87 minut, titulky, přístupný, 75 Kč.

■ 26.6. v 10 hodin MEGAMYSL. Animovaný film USA
2010, 96 minut, dabing, 60 Kč. 

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

Občanské sdružení Maryška, 
nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ 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.
■ 26.6. ve 20 hodin STUDENT ART. Přehlídka student-
ských filmů natočených v Bohumíně. Za dobrého počasí
na náměstí T. G. Masaryka, za deště v Salonu Maryška.

AKCE PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ, 
www.bobescentrum.cz, 

✆ 604 800 100, 604 388 853 (herna).

■ 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

■ 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. 

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.

ALMA MATER

Občanské sdružení Alma mater
Štefánikova 361, www.almamater.cz
info@almamater.cz, ✆ 608 975 161 

■ 18.6. MLÁDNEME POHYBEM. Celodenní akce, 
300 Kč (pro členy AM 200Kč). 

V 10 hodin INBODY. Diagnostika a výživový porad-
ce. Zimní stadion.
V 15 hodin ZÁKLADY GOLFU. Exkurze na golfové
hřiště v Šilheřovicích.
V 18 hodin ZAHRADA U KNÝBLŮ. Golf v praxi 
a grilování.
Ve 21 hodin AQUAZORBING. Aquacentrum.

■ 25.6. V KUBÁNSKÉM RYTMU. Prostory K3 Bohumín.
V 16 hodin ŽENY NA KUBĚ. Povídání s M. Kramaříkovou.

V 18 hodin SPECIALITY Z KUBY. Ochutnávka ku-
bánské kuchyně a drinků.
V 19 hodin KUBÁNSKÉ TANCE. Výuka a soutěže 
v latinskoamerických tancích.

SPORT

■ 25.6. od 10 do 17 hodin MEGA MARATON 3 v 1.
Tři dvouhodinové maratony - zumba, jumping a spin-
ning na zimním stadionu. Vstupné: jumping předprodej
100 Kč / na místě 150 Kč, zumba předprodej 80 Kč / na
místě 100 Kč, spinning předprodej 100 Kč. Slosovatel-
né vstupenky, hlavní cena wellness víkend ve Velkých
Karlovicích. Doprovod a diváci vstup zdarma. Předpro-
dej vstupenek ve Sportovním a relaxačním centru stu-
dia Klára 2. Více informací na www.studio-klara. 
■ 25.6. ve 21 hodin VEČER PRO ŽENY. Aqua-Zumba 
a aqua-aerobik se Sabinou Rohrerovou. Po cvičení
možnost saunování a relaxace. Aquacentrum, 100 Kč.
CYKLISTIKA
■ 26.6. v 9 hodin ČERVENÁ. Tradiční výlet po červené
turistické značce do Karviné. Sraz na náměstí T.G.Masa-
ryka.
FOTBAL - travnaté hřiště za parkem.
■ 18.6. v 10 hodin FK BOHUMÍN - LOK PETROVICE.
Mladší žáci OP.
■ 19.6. ve 14.45 hodin FK BOHUMÍN - INTER.
PETROVICE. Dorost -KS sk B. 
■ 19.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN - TJ SOKOL
JAKARTOVICE. Muži A - Krajský přebor.
TENIS - tenisové kurty za parkem.
■ 19.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN A - JUNIOR TENIS
KARVINÁ. Mladší žáci A. 
■ 26.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN - TK SLÁVIA
ORLOVÁ C. Dorost. 
■ 26.6. v 9 hodin SOKOL BOHUMÍN B - SLAVIA
ORLOVÁ C. Mladší žáci B.
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.



Téměř dvaapadesát tisíc poslouží na nákup schodolezu pro
handicapované spolužáky. Foto: ZŠ Čs. Armády

romoravské organizace,« uvedl
ředitel EDĚ Vlastimír Kontrik.

Částku 51.805 korun získala
bohumínská ZŠ Čs. armády,
která plánuje peníze využít 
k zakoupení nového schodole-
zu pro své tělesně postižené
žáky. »S výukou handicapova-

Boban nastudoval komedii ze Starého Řecka inspirovanou hrou Lysistráta. Představení sneslo ve všech ohledech srovnání s profesionálními soubory. 

Bohumínští ochotníci znovu excelovali 
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Dvacítka bohumínských ochotní-
ků ze spolku Boban (Bohumín-

ské bavidélko převážně nedělní) excelo-
vala první červnovou neděli v kině K3.
Téměř šest stovek diváků se velmi dob-
ře bavilo při jejich premiérovém ztvár-
nění hry Nejkrásnější válka z pera zná-
mého humoristy Vladimíra Renčína. 

Osobité pojetí Renčínovy komedie ze
Starého Řecka je už pátým kouskem v po-

dání Bobanovců. S každou hrou se však
zlepšují nejen jejich výkony, ale také kostý-
my a scéna, tentokrát s živou kašnou.

Režisér Petr Bielan se v příběhu o athén-
ských ženách, které se vzbouřily proti neu-
stálému válčení mužů tím, že s nimi odmít-
ly sdílet lože, obsadily hrad a zanechaly
muže doma s dětmi a domácími pracemi,
vyřádil a střihl si i jednu z mužských rolí. 

Spolek už od svého vzniku v roce 2007
klade ve svých představeních důraz na pro-

pojení slova s hudbou. V Nejkrásnější válce
však toto spojení dovedl k dokonalosti. 
O hudební doprovod se postaral Ota Maňák
a v duetech zářila Nikola Sikorová v roli 
Lysistráty a Petra Nawrocká jako Petronie.

Bobanovci předváděli na pódiu takové
výkony, za které by se nestyděli ani profe-
sionální herci. Kdo nestihl premiéru, a� si
nenechá v říjnu ujít reprízy. Jedna proběh-
ne v záblatské sokolovně a druhá opět 
v kině K3. Lucie BALCAROVÁ

Den otevřených dveří 
v Elektrárně Dětmarovice si
4. června naplno užili dospě-
lí i děti. Letošní akce zazna-
menala rekordní návštěv-
nost, do elektrárny během
jednoho dne zavítalo více
než 1 800 zájemců. Díky
Oranžovému kolu Nadace
ČEZ si  kromě zábavy mohli
přítomní odnést i dobrý po-
cit z pomoci potřebným.

»Návštěvníci se 
v hojném počtu zapo-
jili i do charitativní
akce a šlapáním na
speciálním rotopedu
pomohli rozdělit 
více než sto tisíc ko-
run mezi dvě seve-
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ných žáků máme zkušenosti už
od roku 1996. Vstupy do všech
budov areálu školy i  tříd v příze-
mí jsou bezbariérové, nicméně
výuka odborných předmětů pro-
bíhá v učebnách v patrech. Tam
se žáci na vozíčku nedostanou.
Schodolez tento problém vyřeší.
Bude využit nejen v době výuky,
ale i při mnoha mimoškolních ak-
cích,« vysvětlila ředitelka školy
Jiřina Fismolová. (alu)

Na rotopedu se potili pro dobrou věc


