
Bohumín bodoval v květnu hned dvakrát v celostátní
soutěži o nejlepší Firemní médium roku 2011. Městské 
noviny Oko zvítězily v kategorii Tiskovina veřejné a státní

správy, třetí místo mezi obcemi, krajskými úřady a státními
institucemi pak obdržela Výroční zpráva města Bohumína. 

Osmý ročník soutěže uspořádalo profesní sdružení Komora Public Relations 
(KoPR), které sdružuje jednotlivce i společnosti v oboru komunikace. 

Obnovená střelnice 
o sobě dává slyšet. 
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čísloOKO
čtrnáctideník ● vydává město Bohumín ● ročník XXII / 2012 ● cena 7 Kč

Rynek se proměnil v lehkoatletický ovál
Náměstí T. G. Masaryka

po roce opět ožilo sportovci.
504 závodníků se 8. května
zúčastnilo už 16. ročníku
»Běhu ulicemi města Bohu-
mína«. Díky letošní účasti
padla další meta, počet běž-
ců všech dosavadních roční-
ků už překročil sedm tisíc.

O hojnou účast se postarali
hlavně ti nejmenší. Vždy� děv-
čat a chlapců do čtyř let se na
start své osmdesátimetrové
dráhy postavilo spolu s rodiči
60 a předškoláků 40. Dalšími
nejpočetnějšími skupinami by-
la děvčata ročníků 2002 až
2003, těch startovalo 54 a mlad-
ší žáci ročníků 1999 a 2000,
kterých bojovalo o vítězství
33. O stoupající popularitě bě-
hu svědčí, že se do Bohumína
sjeli atleti z různých koutů se-
verní Moravy, ale také z Brna
nebo Prahy. Do sportovního
zápolení se zapojily také děti 
z dětských domovů z Ostravy 
a Karviné a místního diagnos-
tického ústavu.

Na vzestupu je nejen obliba,
ale i kvalita závodu. Letos byly

překonány dva tra�ové rekor-
dy - v běhu mužů na 2 000 m
zaběhl Petr Lukeš z TJ Slezan
Frýdek-Místek tra� za 5:43,1
minuty a starší žákyně Helena
Benčová z téže jednoty zvládla
600 m za 1:42,6 minuty. Na
stupně vítězů se postavili zá-
vodníci ve 21 kategoriích. Nej-
mladší účastnicí se stala Sofie
Térová (1), nejstarší Hilda

Šustrová (66). Nejúspěšnější
obdrželi věcné ceny, trička,
medaile z dílny SMŠ Bambi-
no, diplomy i finanční odmě-
ny. To vše zásluhou sponzorů,
především města Bohumína,
Levné pojistky, Real Invest-
ment, MO ČSSD, senátora 
Petra Víchy, Bohumínské 
stavební, MO SPOZ, MěV
KSČM, Sokola Skřečoň, po-

slanců Alfréda Michalíka 
a Milady Halíkové a dalších. 

Počasí bylo pro atletiku ide-
ální a pořadatelé z AK Bohu-
mín a DDM Fontána s pomoc-
níky zvládli přípravu i průběh
běhu ke všeobecné spokoje-
nosti. Patří jim za to obrovský
dík. 

Zdeněk VESELÝ, 
ředitel závodu 
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»Bohumínské noviny nás zaujaly zejména
celkovou jednotnou úpravou, rovněž jsme
chválili redaktorskou a jazykovou úroveň. Na
rozdíl od řady jiných městských médií neslouží
jako volební leták členů zastupitelstva, ani ne-
používají úřednické ptydepe. (nesrozumitel-
ný úřednický jazyk, pozn. red.). Zlepšit by

se určitě mohly po grafické stránce, ale jedná se
spíše o sledování moderních trendů, než o nějaké
fatální chyby, například bychom doporučili
změnu fontu písma,« uvedl za porotce Jiří
Chvojka, předseda představenstva KoPRu.

Více než třicet médií posuzovala čtyřčlen-
ná odborná porota, složená ze žurnalistů,

grafiků a zástupců reklamních agentur. Hod-
notila přesnost, důvěryhodnost, strukturu 
a jazykovou úroveň obsahu, kompozici, úro-
veň výtvarného sdělení, kontext se soudobým
výtvarným trendem, typografii, práci s foto-
grafiemi a přínos pro propagaci vydavatele.

»Informovanost občanů je pro nás dlouho-
době prioritou. Protože Oko není zadarmo,
musí mít potřebnou kvalitu a čtivost, aby si jej
čtenář chtěl koupit. Jen dobře informovaný
Bohumíňák se totiž může aktivně zapojit do
rozhodovacích procesů, a to je důvod, proč se
často v anketách zajímáme o názor veřejnosti
na různé problémy,« řekl k výsledkům sou-
těže starosta Petr Vícha. (balu)

OKO má titul Firemní médium 2011
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Obnovená střelnice o sobě dává slyšet. Doslova
Rána za ranou, jako u Verdunu. 

Vznik nového Klubu sportovní lovecké
střelby (KSLS) a obnovení střelnice 
v Záblatí nadchlo myslivce a milovníky
brokových zbraní. Vždyť střelnice u há-
jenky, která má téměř šedesátiletou tra-
dici, ležela dvě dekády ladem. Obyvate-
lé v okolí ale nadšení střelců nesdílejí.
Kvůli pravidelným sobotním »kanoná-
dám« už napsali několik stížností.

»Výstřely se ozývají v průměru desetkrát do
minuty. Pokud se chceme o víkendu vyspat,
musíme mít zavřená okna. Ani pobyt na za-
hradě není zrovna příjemný. Považujeme to za
výrazné omezení našich domovských práv,«
napsali v jedné ze stížností obyvatelé skře-
čoňské Úvozní ulice. Ta leží vzdušnou ča-
rou jen pár desítek metrů od střelnice. Po-

dobně laděných dopisů už dorazilo na rad-
nici několik, jenže město nemůže v této
věci nijak zasáhnout. Střelnice leží na sou-
kromém pozemku, je řádně povolena, její
provozování a kontrolu má na starosti Po-
licie ČR. A co se hluku týče, ten spadá do

kompetence hygieniků. Občané mohou
podat podnět na krajskou hygienickou
stanici, která v případě potřeby zadá kon-
trolní měření hluku autorizované labora-
toři. To vše je ale zbytečně složité a »úřed-
ní«. Někdy je mnohem snazší se jen lidsky
domluvit. Město se touto cestou vydalo a
požádalo vedení klubu, aby zvážil četnost
a čas střeleb.

na aktuální  téma

»Chceme se sousedy vycházet, a proto jsme
posunuli začátek střeleb z osmé na devátou
hodinu. Od června se navíc budou akce konat
pouze jednou za 14 dní, v sobotu,« vyšel oby-
vatelům v okolí vstříc jednatel KSLS Bo-
humín Radek Slanina. Dodal, že klub do-
ručil do nejbližších nemovitostí v Záblatí
omluvné dopisy i s termíny akcí. Podobný
krok střelci zvažují i v části Skřečoně.

»Střelnice v Záblatí má mnohaletou tradici
a město nemá nástroje, jak tuto činnost zaká-
zat. Vše je ale o vzájemné toleranci. Vedení
klubu dobrovolně vyhovělo našim požadav-
kům a upravilo čas i frekvenci střeleb. A my si
tohoto gesta vážíme. Hledání kompromisů po-
važujeme za vhodnější způsob jednání než ra-
dikální postoj z jedné či druhé strany,« uvedl
místostarosta Lumír Macura.

Pavel ČEMPĚL

Zástupci politických stran, městského 
úřadu, škol i společenských organizací po-

ložili 8. května květiny k pamětní desce na budově bohumínské
radnice. Pietním aktem si připomněli Den vítězství, neboli 67.
výročí ukončení II. světové války v Evropě. (red)

Den vítězství

Bohumínský teplovod
je projektem desetiletí

Centrální zásobování teplem (CZT) Bohumína z elektrárny
Dětmarovice zabodovalo v anketě Teplárenského sdružení
»Projekt desetiletí«. Společné dílo Skupiny ČEZ a města 
Bohumína jako jediné ocenili koncem dubna odborníci, 
novináři i veřejnost. Teplovod se díky tomu dočkal už třetího
významného ocenění.

»Projekt si cenu zaslouží. Do-
mácnosti platí méně za teplo,
radnice ušetřila na topení a pře-
devším na investicích, které po-
kryla Skupina ČEZ. Také příspě-
vek ke zlepšení ovzduší je zejmé-
na v našem městě nezanedbatel-
ný,« sdělil starosta Bohumína
Petr Vícha. CZT obstálo v an-
ketě u všech kategorií hlasují-
cích. Energetici mu udělili 3.
místo a o jednu příčku lépe na
tom bylo u novinářů a veřej-
nosti. »Celý projekt si vyžádal
přes 500 milionů. Svým rozsa-
hem je ojedinělý a za ocenění dě-
kujeme všem hlasujícím,« přidal
se generální ředitel ČEZ Tep-
lárenské Vladimír Gult.

Projekt stojí na dvacetileté
smlouvě mezi městem Bohu-
mín a Skupinou ČEZ. Zahrnu-
je úpravy v Elektrárně Dětma-
rovice, vyvedení tepla z elekt-
rárny na okraj Bohumína (8
km), kde se dělí na další větve

pro centrum města (10 km) 
a větev pro Záblatí (4,3 km).
Na místě původních kotelen je
nyní 65 předávacích stanic,
které zásobují koncové uživa-
tele. Počet zásobovaných bytů
je v současnosti přes pět tisíc.
Mezi dalšími vytápěnými ob-
jekty jsou školy, kulturní a jiné
městské budovy, výrobní i ne-
výrobní objekty. 

Úspěch v anketě »Projekt
desetiletí« je pro CZT už tře-
tím oceněním. Projekt získal
loni v listopadu zvláštní uzná-
ní poroty celostátní soutěže
»Český energetický a ekologic-
ký projekt / stavba / inovace«.
Cenu udělila porota za přínos
ke zlepšení ovzduší ve městě.
Na jaře 2011 vyhrálo CZT pro
změnu soutěž Teplárenského
sdružení v kategorii »Rozvoj
soustav zásobování teplem«.

Jaroslav JURČA, 
tiskový mluvčí Skupiny ČEZ

Přijďte fandit hasičům
SDH Šunychl pořádá v sobotu 26. května pohárovou soutěž 

v požárním sportu. Začíná v 15 hodin poblíž pláže u Kališova jeze-
ra. Bližší informace na čísle 608 761 312. (red)

Neurologická 
ambulance v BMN

V Bohumínské městské ne-
mocnici funguje od loňského
prosince neurologická ambu-
lance, kterou zašti�uje Vítko-
vická nemocnice. Nachází se
ve 3. patře pavilonu B (vedle
interní příjmové ambulance).

Ambulance poskytuje stan-
dardní neurologické služby
pro dospělé a jejím vedoucím
lékařem je MUDr. Janka Go-
rolová. Ordinační doba je kaž-
dý čtvrtek od 8 do 12 hodin 
a od 12.30 do 14 hodin. Objed-
návky na vyšetření přijímá

zdravotní sestra Markéta Bra-
šová na telefonním čísle 596
096 423. Pacient by měl mít s
sebou průkaz zdravotní pojiš-
�ovny a doporučení praktické-
ho lékaře, odborného lékaře či
specialisty. (bmn)

Dvoudenní zájezd
nejen pro seniory

Klub seniorů pořádá 9. a 10.
června dvoudenní zájezd do
Vídně a Bratislavy pro všech-
ny občany bez rozdílu věku.
Cena 2.500 korun zahrnuje
jízdné, nocleh, večeři, snídani,
parník, průvodce. Odjezd v 5
hodin ráno z autobusového
nádraží v Bohumíně. (šva)



Hřiště se rozkládá na
ploše 1 200 metrů čtve-
rečních. Na atraktivitě
mu dodávají vodní prvky.

Foto: Pavel Čempěl

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz
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Životně důležitý není, ale je pro lidi

Na anténu chytíte TIK v novém čase

»Záměr vysílat v celou jsme
měli od počátku, avšak vysílací
blok, který je před námi, už byl
obsazený. Te� se uvolnil a přijde
nám přirozenější a pro diváky 
lépe zapamatovatelnější začínat
přesně v celou,« uvedl Marek
Spáčil z videostudia TV Mar-
ko, servisní organizace bohu-
mínské televize. Na změně 
vysílacího času se dohodli
smluvní partneři, tedy město
Bohumín a společnost LTV
Plus Klimkovice. Bohumínská
televize diváky na změnu opa-

kovaně upozorní od poloviny
května přímo ve svém vysí-
lání. 

TIK už déle než rok vysílá 
v DVB-T na 59. kanále z vysí-
lače v Klimkovicích. Stanici
LTV Plus, do které vstupuje,
naladíte s pomocí běžné anté-
ny, set-top-boxu či moderního
televizoru. U vybraných do-
mácností, které hlásily kom-
plikace s příjmem signálu, 
provedlo město diagnostiku

problému. Televizní technik
na místě zjistil, že příčinou je
zpravidla nepřesné nasměro-
vání antény, starý anténní
systém, slabý zisk antény, 
absence zesilovače nebo nao-
pak rozbočovače, kdy dochází
ke ztrátě síly signálu. Technik
chyby odstranil a vysílání
zprovoznil.

Snazší dostupnost signálu
by mohl vyřešit dokrývač pro
Bohumínsko a okolí. Myšlen-
ka jeho výstavby je ale na po-
čátku. Jedinou účinnou ces-
tou, jak se nyní při problé-
mech k vysílání na 59. kanálu
dostat, je obrátit se na televiz-
ního technika nebo specializo-
vanou firmu. 

Lukáš KANIA

a k t u á l n ě

Zprávy TIKu Bohumín uvidíte na stanici LTV Plus v novém
čase. Od 2. června si je zapněte o 15 minut dříve. Budou začínat
přesně v celou, ve 4, 10, 16 a 22 hodin, a nikoli ve čtvrt jako do-
posud. Změna času se týká pouze příjmu v DVB-T na 59. kanále.
Časy vysílání prostřednictví kabelových operátorů se nemění.

»Vzít to dřevem nebo železem?« Podobná
dilemata ohledně výběru hole budou
už brzy řešit návštěvníci nového areálu
za parkem. V sousedství aquacentra fi-
nišuje stavba adventure golfu. Zmenšená
varianta klasického golfu se zrodila za
oceánem a v Česku je ještě neokoukaná.
V Bohumíně, který bude mít jediné hřiš-
tě tohoto druhu v regionu, si ji zájemci
budou moci vyzkoušet už v červnu.

Hřiště bude mít osmnáct
jamek, tedy drah. Hráče na
nich budou čekat různé te-
rénní nerovnosti, vyvýšeni-
ny, boule, vodní pasti nebo
písečné bunkry. Dominan-
tou celého hřiště bude
čtyřmetrový vodopád s po-
tůčkem a dvěma jezírky.
Zázemí dotvoří restaurace
a půjčovna náčiní.

Stavba nové atrakce 
v areálu Bosporu přijde
na šest milionů a právě
kvůli nákladům má i své
odpůrce. Za mrhání měst-
skými prostředky ozna-
čil adventure golf na posled-
ním zasedání zastupitelů například David
Maryška. »V době hospodářské krize, kdy
jsme navíc věděli, že nás čeká oprava střechy
bazénu v řádu mnoha milionů, je pořizování
golfu pro zábavu nerozumné a nehospodár-
né,« poznamenal zastupitel Maryška. Ve-
dení města ale oponuje, že na stavbu není
možné nahlížet jen z pozice účetního a sle-
dovat položky má dáti / dal.

»Je budování zábavy pro lidi mrháním pe-
nězi? Není to jistě stavba nezbytná, stejně jako

není nutné zkrášlovat
školní dvory a veřejná
prostranství. Ale kdyby-
chom se starali jen o po-
vinnou údržbu chodníků,
cest, zeleně a brali město
jen jako na místo pro pře-
spání, určitě by Bohumín

nebyl tím, čím je,« kontroval místostarosta
Lumír Macura.

Sportovně-rekreační areál za parkem se
díky golfu rozšíří o další zajímavou atrakci.
Ve stejné době bude shodou okolností do-
končen i dálniční přivaděč, což výrazně
zlepší dopravní dostupnost lokality.
Během opravy střechy bazénu by tak ad-
venture golf mohl částečně nahradit výpa-
dek služeb a přilákat do areálu další ná-
vštěvníky. Pavel ČEMPĚL

Blešák na náměstí
Připravuje se první velký stu-

dentský »Blešák«. Burza textilu
a módních doplňků proběhne
na náměstí T. G. Masaryka 26.
května od 10 do 14 hodin. Zá-
jemci o prodej věcí se mohou
registrovat už nyní na adrese
l.glisnikova@seznam.cz. Čtyř-
hodinovou víkendovou akci
hudebně doprovodí bohumín-
ská kapela Pilgrim.  (luk)

Žehnání motorkářům
Po loňské úspěšné premiéře

kněz Roman Brzezina opět po-
přeje motorkářům sezonu bez
úrazů a karambolů. Mše a po-
žehnání proběhne 26. května
od 10 hodin u evangelického
kostela. (red)
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I Byt 1+1, v ulici Jateční
1153, číslo bytu 57, katego-

rie I., 12. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 47,75 m2,
celková plocha bytu 51,49 m2.
Prohlídka 18.5. v 10.30 - 10.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 23.5. v 15.45 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Jateční
271, číslo bytu 4, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 62,84 m2, cel-
ková plocha bytu 68,34 m2.
Prohlídka 7.5. v 16 - 16.15 ho-
din a 10.5. v 11.15 - 11.30 ho-
din. Licitace se koná 23.5. v 16
hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Okružní
379, číslo bytu 6, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,86 m2, cel-
ková plocha bytu 59,86 m2.
Prohlídka 22.5. v 8 - 8.15 ho-
din a 23.5. v 15.30 - 15.45 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 23.5. v 16.15 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.
Prohlídka 21.5. v 15.30 - 15.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 23.5. v 16.30 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 41, katego-

rie I., 4. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 27,25 m2,

celková plocha bytu 29,84 m2.
Prohlídka 22.5. v 8.30 - 8.45
hodin a 23.5. v 15.15 - 15.30
hodin. Licitace se koná 23.5. 
v 16.45 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Budova-
telská 310, číslo bytu 2, ka-

tegorie I., 1. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 52,35 m2,
celková plocha bytu 52,35 m2.
Prohlídka 23.5. v 16 - 16.15
hodin a 24.5. v 9.30 - 9.45 ho-
din. Licitace se koná 28.5. v 16
hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Bezručova
1145, číslo bytu 46, katego-

rie I., 10. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,90 m2,
celková plocha bytu 70,52 m2.
Prohlídka 23.5. v 16.30 - 16.45
hodin a 24.5. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 28.5. v 16.15
hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Čáslavská
55, číslo bytu 3, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 59 m2, celková
plocha bytu 60,95 m2. Pro-
hlídka 23.5. v 14.15 - 14.30 ho-
din a 24.5. v 8 - 8.15 hodin. Li-
citace se koná 28.5. v 16.30
hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Jateční
152, číslo bytu 27, katego-

rie I., 3. patro. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,68 m2,
celková plocha bytu 29,65 m2.
Prohlídka 23.5. v 16.15 - 16.30

O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti
v 1. patře hlavní budovy radnice, číslo dveří 243. Vyvolávací
cena je 45,65 korun za metr čtvereční. Opakované licitace se
mohou zúčastnit také občané EU, kteří trvale žijí na celém 
území ČR. Podrobné informace naleznete na stránkách
www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, kategorie Licitace
bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty:

Připravované licitace městských bytů 
hodin a 24.5. v 11 - 11.15 ho-
din. Licitace se koná 28.5. 
v 16.45 hodin. 

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

gorie II., 2. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 100,10 m2,
celková plocha bytu 100,10 m2.
Prohlídka 28.5. v 16 - 16.15
hodin a 29.5. v 9.30 - 9.45 ho-
din. Licitace se koná 30.5. v 16
hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Alešova
923, číslo bytu 1, kategorie

I., 1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 50,88 m2, celková
plocha bytu 53 m2. Prohlídka
28.5. v 16.30 - 16.45 hodin 
a 29.5. v 9 - 9.15 hodin. Licita-
ce se koná 30.5. v 16.15 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Seifertova
909, číslo bytu 4, kategorie

I., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 56,19 m2, cel-
ková plocha bytu 58,63 m2.
Prohlídka 28.5. v 15 - 15.15
hodin a 29.5. v 8.30 - 8.45 ho-
din. Licitace se koná 30.5. 
v 16.30 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Okružní
716, číslo bytu 36, kategorie

I., 5. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 64,43 m2, cel-
ková plocha bytu 70,40 m2.
Prohlídka 22.5. v 9 - 9.15 ho-
din a 23.5. v 14.45 - 15 hodin.
Licitace se koná 30.5. v 16.45
hodin. Licitace se mohou zú-
častnit pouze zájemci, kteří
si do 28.5. podají přihlášku
(majetkový odbor, č. dv. B207
- vedlejší budova radnice).  

I Byt 1+1, v ulici Trnková
304, číslo bytu 2, kategorie

II., 1. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 50,33 m2, cel-

ková plocha bytu 56,33 m2.
Prohlídka 29.5. v 9.15 - 9.30
hodin. Licitace se koná 4.6. 
v 16 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Trnková
304, číslo bytu 5, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 49,78 m2, cel-
ková plocha bytu 55,78 m2.
Prohlídka 29.5. v 9.45 - 10 ho-
din. Licitace se koná 4.6. 
v 16.15 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Tyršova
820, číslo bytu 5, kategorie

II., 3. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 42,80 m2, cel-
ková plocha bytu 42,80 m2.
Prohlídka 30.5. v 16.15 - 16.30
hodin a 31.5. v 8 - 8.15 hodin.
Opakovaná licitace se koná
4.6. v 16.30 hodin. 

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 13, kate-

gorie I., 3. patro. Plocha pro
výpočet nájemného 59,33 m2,
celková plocha bytu 60,67 m2.
Prohlídka 31.5. v 8.30 - 8.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 4.6. v 16.45 hodin. 

I Byt 1+1, v ulici Janáčkova
834, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Plocha pro výpo-
čet nájemného 44,10 m2, cel-
ková plocha bytu 44,10 m2.
Prohlídka 30.5. v 16.30 - 16.45
hodin a 31.5. v 9 - 9.15 hodin.
Licitace se koná 13.6. v 16.45
hodin. 

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Licitace městských pozemků
Město Bohumín vyhlašuje licitace na prodej pozemků. Prv-

ní se nachází mezi Dělnickou a Blatnou ulicí ve Skřečoni a jde
o ornou půdu o výměře 2 169 m2. Minimální vyvolávací cena
dle znaleckého posudku činí 710.000 Kč, náklady spojené s pro-
dejem 23.300 Kč. Licitace se uskuteční 23. května v 15 hodin.

Druhý pozemek je určen pro výstavbu rodinného domu.
Má rozlohu 1 481 m2 a nachází se v Ovocné ulici ve Starém
Bohumíně. Minimální vyvolávací cena je 220 Kč/m2, náklady
spojené s prodejem 32.500 Kč. Licitace tohoto pozemku se usku-
teční 23. května v 15.30 hodin.

Licitace obou pozemků proběhnou na majetkovém odboru, pří-
zemí radniční budovy B, číslo dveří 103. Bližší informace na tel. čís-
le 596 092 228 nebo e-mailu holeszova.jana@mubo.cz. (jahol)

k r á t c e

Noc kostelů
Prvního června se po celé

zemi otevřou dveře chrámů.
Tradiční Noc kostelů nabídne
pohled do »zákulisí« přede-
vším zájemcům, kteří do sva-
tostánků moc často nechodí,
ale na své si přijdou i věrní far-
níci. V bohumínském evange-
lickém kostele čekají zájemce
od 16.30 komentované pro-
hlídky, kavárna a čajovna, kviz
pro děti, varhanní a smyčcové

tóny nebo noční kino. Akce
končí ve 22.30 hodin. (red)

Klenoty české hudby
Formace Musica Dolce Vita

uvádí Klenoty české hudby,
nejkrásnější skladby českých
skladatelů. Koncert se usku-
teční 19. května v 19 hodin 
v Evangelickém kostele. 
Vstupné 60 korun. Účinkují:
Daniela Demuthová (mezzo-
soprán), Žofie Vokálková
(flétna) a Zbyňka Šolcová
(harfa). (kab)
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■ V pravé poledne hlídka kon-
trolovala v Lidické ulici dva
muže, kteří vezli plný vozík
kolejových spojek. Odcizený
materiál ze železnice byl vrá-
cen majiteli a případ dořešen
ve spolupráci s Policií ČR.
Další dva zloděje kovů hlídka
zajistila za domem ve Slezské
ulici ve Starém Bohumíně při
krádeži železných konstrukcí.

■ V Rychvaldě oznámil stráž-
ník mimo službu krádež dvou
kusů zábradlí z areálu v Míro-
vé ulici. Hlídka pak tři muže 
s vozíkem a odcizenou kořistí
dopadla v Rybničné ulici.

■ Rušné chvíle zažili strážníci
po oznámení, že v ulici 1. máje
ve Skřečoni došlo v noci k vlou-
pání do kadeřnictví. Po příjez-
du na místo hlídka spatřila
mladíka, který se dal okamžitě
na útěk přes přilehlé zahrady.
Mladého zloděje z Dolní Luty-
ně strážníci dostihli. Postupně
našli také všechny odcizené věci.

■ Ve večerních hodinách měl
smůlu starší muž, kterého za-
hlédla cyklohlídka, jak ze stav-
by dálnice  odcizil dva 140lit-
rové pytle s mulčovací kůrou.
Materiál byl vrácen a muž si
vysloužil blokovou pokutu.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

Maják 
městské policie

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

p o z v á n íŘeka vydala prvorepublikovou
památku

Granát v polích
V polích v Šunychlu narazil místní hledač his-

torických artefaktů 20. dubna na nevybuchlou
munici z II. světové války. Dělostřelecký granát
ráže 76,2 milimetrů z výzbroje Rudé armády ob-
jevil pomocí detektoru kovů poblíž čističky od-
padních vod. Přivolaní pyrotechnici granát zajis-
tili. Evakuace obyvatel nebyla nutná, místo nále-
zu se nacházela 400 metrů od nejbližšího obydlí.

Nálezy válečné munice nejsou v této lokalitě
nijak výjimečné. Mezi Šunychlem a Kopytovem
procházela za války fronta a odehrály se tady 
tuhé boje. (tch)

Meandrující Odra pomo-
hla ve Starém Bohumíně 
k unikátnímu nálezu. Desít-
ky let se ukrýval pod zemí
hraniční kámen, jenž po 1.
světová válce určoval hrani-
ce mezi Československem,
Polskem a Německem. Na
světlo světa mu pomohla ře-
ka, jejíž proud ukusuje bře-
hy a průběžně mění koryto.

Odra podemlela v oblasti
zvané Vrbina břeh, ze kterého
se doslova skutálel prvorepub-
likový hraniční kámen. Čtvrt
tuny vážící žulový blok do té
doby vězel asi metr pod zemí.
Na břehu ho nyní při jedné ze
svých pravidelných výprav na-
šel předseda sdružení Hranič-
ní meandry Odry Jiří Spáčil.

»Kámen se nacházel na trase
současné naučné stezky. Jeho zá-
chranu jsme podnikli ve spolu-
práci s našimi přáteli ze sdružení
Přátel bohumínské historie a Mar-
tinem Ferfeckim,« poděkoval
Spáčil kolegům za záchranné
práce.

Není to poprvé, kdy hranič-
ní meandry vydaly podobný
skvost. Před osmi lety se na
soutoku Odry a Olše našel ká-
men ještě starší, hraniční blok
z roku 1742. Ten nyní zdobí
minináměstí před kaplí v Ko-
pytově. 

Zatím je ještě brzy spekulo-
vat, kde skončí jeho čerstvě
nalezený mladší bratříček. Ob-
jevitel Jiří Spáčil by si ho uměl
představit například na zre-
konstruovaném starobohu-
mínském náměstí. (red)

Ze břehu, který utrhla meandrující řeka, se vyloupl starý hraniční 
kámen. Žulový blok byl 1,3 metru dlouhý a vážil 250 kilo. Zachránci jej
traktorem převezli  do centra Starého Bohumína. Foto: Jiří Spáčil
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Den sociálních služeb
24. května v 10 – 16 hodin

● Náměstí T. G. Masaryka:
10.10 a 11.10 vystoupení dětí 
z MŠ; 10.15 cimbálová muzika
Lipka; 14.00 Kabát revival.

● Kino: 10.30 a 14.30 Svět je
krásný (hrají klienti Centra
sociálních služeb).

● Salon Maryška: 11.15 a 15.00
náhradní rodinná péče; 13.30
dluhové poradenství.

● Doprovodný program:
střelba ze zvukové pistole,
správná výživa, měření krev-
ního tlaku, jízda na invalidním
vozíku, sbírka ložního prádla,
ukázka canisterapie.



▲ Jiřina Bartečková (v černém) a Jana Šnyrchová při otev-
ření světničky. Mezi exponáty minimuzea je i řada knih. 

Nábytek prošel celkovou obnovou. Foto: Pavel Čempěl 

hužel žádné nemá.
A tak začali místní
nadšenci historické
artefakty shromaž-
dovat, restaurovat
a první kousky ny-
ní představili ve-
řejnosti.

»Je to výpově� 
o našich předcích.

Vystavujeme předměty denní po-
třeby z dob první republiky a star-
ší,« prozradila Jiřina Bartečko-
vá z občanského sdružení Vi-
ze-art, jehož členové se na pří-
pravě projektu podíleli. Mno-
hé kousky, zejména nábytek,
bylo totiž nutné i restaurovat.
»Židle a další dřevěné prvky by-
ly prolezlé červotočem, natřené

nevhodnými kýčovitými barvami,«
uvedla Bartečková, která expo-
nátům spolu s dalšími nadšenci
vrátila původní podobu.

Příprava Záblatské světnič-
ky trvala zhruba rok. Je stylizo-
vaná do podoby typické do-
mácnosti z počátku minulého
století. Zájemci si ji mohou
prohlédnout každou středu od
15 do 18 hodin. Její autoři dou-
fají, že je to jen začátek. Kdyby
se podařilo zapojit více lidí,
možná by se Bohumín jednou
mohl nějakého menšího mu-

zea dočkat. (tch)

Pár exponátů z kuchyně
našich babiček, pár z dílen
našich dědečků. Milovníci
historie otevřeli počátkem
května Záblatskou světnič-
ku, která plní funkci jakého-
si »minimuzea«. Zájemci ho
mohou navštívit v prosto-
rách nad poštou v Záblatí.

Majitelé starších domků 
v posledních letech hodně
přestavují,
rekonstru-
ují a na-
cházejí řa-
du starých
věcí. Do no-
vé podoby
stavení se
nehodí, ale
je škoda je
vyhodit. Ide-
álně by to
starým vě-
cem slušelo 
v městském
muzeu, jenže
Bohumín bo-
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Záblatská světnička aneb muzeum v malém

Novoveská renesance svátků jara
Dvě lana, pár silných chlapů a pat-

náctimetrová kláda rázem mění svou
horizontální polohu na vertikální. Ale
nechme stranou základy fyziky, v Nové
Vsi se zkrátka rozhodli oživit letitou tra-
dici. Stavění májky si poprvé vyzkoušeli
loni a pro velký úspěch si akci letos 5.
května zopakovali.

»Děláme to pro rozptýlení naše a našich dětí,«
svěřila se Alena Dadáková s tím, že akce 
v areálu Na Valech má formu sousedského
posezení a nese se v duchu »co si přineseš,
to si sníš a vypiješ«. Různorodý je také
program, ve kterém se snoubí už zmíněné
stavění májky, pálení čarodějnic a dětský
den. Novoveské děti si tak užily různé hry,
projíž�ky na koni, ti starší volejbal či bad-
minton a na závěr večerní diskotéku.

Stavění májky je typické pro velkou část
Evropy. Vztyčení jehličnanu symbolizuje
přinesení lesního ducha do vesnice a zajiš-
tění jejího požehnání. V Česku je s rituá-
lem spojen i zvyk hlídání májky před muži
ze sousedních vesnic, kteří se snaží kmen
nebo jeho vrchol uříznout. V Nové Vsi se
ale o svůj modřín nebojí. »Dnešní omladina
už se k takovým akcím neumí vyburcovat.
Stačí se podívat na tu naši. Ta má problém se
sejít, když má posekat trávník na hřišti,« rýpla
si s úsměvem Dadáková. (tch)

Technika vztyčování májky může být různá. V Nové Vsi vsadili na lana a silné chlapy. Na májku
se většinou používá jehličnan, novoveští mají patnáctimetrový modřín. Foto: Pavel Čempěl

▲

▲

Více fotek na www.mesto-bohumin.cz Více fotek na www.mesto-bohumin.cz 



▲ Separační linka, na které končí obsah
žlutých kontejnerů s plasty. Pojízdná 
výstava EKO-KOMu o třídění odpadů 
a jejich recyklaci. Foto: Pavel Čempěl
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Recyklace na vlastní oči

Vycházka k meandrům
Naši senioři se za krásami nejen vozí,

ale také za nimi chodí. V sobotu 28. dub-
na se jich na starobohumínském náměs-
tí sešlo čtyřiadvacet. Všichni sportovně
oblečeni a obuti, vybaveni něčím k pití 
a dobrou náladou. Společně vyrazili po-
znávat krásy meandrů naší řeky Odry. 

Naučná stezka přírodní památkou Hra-
niční meandry Odry je asi devět kilometrů
dlouhá a vede ze Starého Bohumína až té-
měř k soutoku Odry s Olší. My jsme zvoli-
li cestu jen do poloviny. V roli »průvodce«
se s námi vydal Jiří Spáčil, který poznává-
ním bohumínské přírody a historie žije.
Vyprávěl nám o původním toku Odry, 
o tom, jak řeku změnily povodně, o flóře,
fauně a podobně. Hovořil velice fundova-
ně a všichni jsme se zájmem poslouchali. 

Stezka začíná u nástupního místa pro
vodáky a pokračuje po valu, u kterého by-
lo v letech 1905 až 1973 koupaliště. Prošli

jsme kolem Malého Kališova jezera až 
k meandrům. Kolem řeky je už léta takzva-
ná Vrbina. Každým rokem se znatelně mě-
ní. Kdysi jsme si v ní hráli, chodili tam na
vycházky nebo i randit. Dnes je zcela jiná.
Spousta suchých větví, které mohou kaž-
dou chvíli spadnout jí dodává tajemnosti.
Je zde velké množství vrb, ale také orseje,

žluté sasanky nebo medvědí česnek. Cesta
je místy dosti nepříjemná. Chvílemi máme
obavy, aby se s námi náhodou neutrhl břeh.
Dělá to poměrně často. 

Po více než třech hodinách naše vycházka
končí. Prožili jsme něco, nač dlouho nezapo-
meneme.

Hana PRÁGLOVÁ, Senior klub 

Příjemně unaveni vycházkou se senioři na památku 
vyfotili u bývalé loděnice. Foto: Hana Práglová

Ekoexkurzi měli 4. května na pro-
gramu žáci bohumínských základ-
ních škol a gymnázia. Zavítali do are-
álu BM servisu v Koperníkově ulici.
Cílem jejich návštěvy bylo oddělení
odpadů.

Školáci si prohlédli sběrný dvůr,
svozovou techniku a viděli na vlastní
oči, jak funguje třídění plastů - od
příjezdu auta s odpadky až po jejich
cestu na separační linku. Zpestřením
exkurze byla pojízdná výstava »Ton-
da Obal na cestách«. Lektoři EKO-
KOMu představili příklady recyklo-
vaných materiálů a informovali 
o možnostech jejich třídění. 

(red)

Vypulírované náměstí
Počátkem května bylo možné v centru

města pozorovat speciální vozítko. Po ná-
městí T. G. Masaryka a před radnicí krou-
žil profesionální úklidový stroj, který rotu-
jícími kartáči drhnul zaneřáděnou dlažbu.

Povrch náměstí dostává při pořádání
různých slavností, a nejen při nich, řádně
zabrat. Rozlité nápoje, spadnuvší zmrzlina
nebo majonéza s kečupem patří k tomu
méně odpudivému, co může na dlažbě
skončit. Dosud se povrch čistil postaru,
kýblem a rýžákem, nyní se poprvé testoval
moderní postup.

Do akce byla povolána specializovaná
firma, protože BM servis strojem takto
malých rozměrů, který nepoláme dlažbu,
nedisponuje. Nyní je třeba vyhodnotit 
efektivnost čištění. Pokud bude poměr
mezi cenou a výsledkem uspokojivý, mohlo
by se podobné vozítko objevovat v centru
města dvakrát do roka. (tch)

▲
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Fotbalové mládí sbírá zkušenosti

Městské derby příznivce fotbalu nadchlo

Zápas mladších žáků FK Bohumín proti Dětmarovicím. Zleva Michal
Vachtarčík, dětmarovický Lukáš Kretek a Roman Černický,

Foto: Igor Bruzl

Na přelomu dubna a květ-
na odehráli mladí bohumín-
ští fotbalisté několik mist-
rovských utkání a turnajů.

STARŠÍ ŽÁCI:

● Věřňovice - FK Bohumín
0:14
Branky FK Bohumín: David

Hlasník (4), Jan Michalisko
(3), Marek Mudra (2), Petr
Wzientek (2), Petr Bloksch,
Nicolas Kúdela, Jan Liszok.

● Slavoj Rychvald - FK 
Bohumín 2:0
MLADŠÍ ŽÁCI:

● FK Bohumín (roč. 1999) -
Viktorie Bohumín 6:1
Branky FK Bohumín: Petr

Bloksch (3), Antonín Špička (3).

● FK Bohumín (roč. 1999) -
Dětmarovice 5:5
Branky FK Bohumín: Petr

Bloksch (2), Antonín Špička,
Vít Banas, Marek Lubojacký.

● FK Bohumín (roč. 2000) -
Horní Žukov 6:0
Branky FK Bohumín: Patrik

Ogrocki (2), Tomáš Látal (2),
Ondřej Boczek, Mirek Nad-
hajský.

●  Stonava - FK Bohumín
(roč. 2000) 0:13

Branky FK Bohumín: Patrik
Ogrocki (4), Lukáš Burda (3),
Ondřej Boczek (2), Vladimír
Janásek (2), Michal Vachtar-
čík, Jiří Vondrák.

● STARŠÍ PŘÍPRAVKA se-
hrála mistrovská utkání v Dol-
ní Lutyni, kde se mezi střelce
zapsali Jirka Pavlíček (3), Ma-
rek Lubojacký a Pavel Orihel.

V Karviné skórovali Jirka Pav-
líček, Jirka Vondrák, Marek
Lubojacký a Jan Dlouhý.
Mladší přípravka sehrála mist-
rovská utkání v Horní Suché
se Slavojem Rychvald a Horní
Suchou. Za naše benjamínky
se trefili Adam Grygiel (2) 
a Štěpán Drobilič.

Vladimír VYROBIK

Pro krásné fotbalové zážitky není nutné jezdit do krajských
měst. 5. května se o tom přesvědčila více než stovka diváků na
hřišti Viktorie Bohumín v městském derby se Slovanem Záblatí.

Že půjde o litý boj, sliboval
pohled na předchozí jarní zá-
pasy obou mužstev. Viktorka
na jaře porazila dva soupeře 
z čela tabulky, ale v předcho-
zím zápase překvapivě ztratila
tři body se Slovanem Havířov.
Záblatští se netají postupový-
mi ambicemi a také zatím pro-
hráli jen jeden zápas. S Loko-
motivou Petrovice nevyužili
obrovskou převahu v 1. poloča-
se a nakonec kvůli chybám 
v obraně přišli o důležité body.

Derby se vyvíjelo příznivěji
pro Slovan, který měl od začát-
ku převahu a už v prvním po-
ločase si pohlednými góly vy-
tvořil slibný náskok 3:1. Vik-
torka navíc přišla po zbytečné
červené kartě o jednoho hráče.

Začátek druhého poločasu
ovládlo mužstvo hostů a za

stavu 5:1 se zápas jevil jako

rozhodnutý. Domácí ale na-

vzdory početní nevýhodě zápas

»nezabalili« a předvedli všem
přihlížejícím, že fotbal je pro
ně srdeční záležitostí. Postup-
ně snížili až na 5:3 a mít více
času, kdoví jestli by nebyla
koncovka ještě dramatičtější.
K vidění byly nádherné góly

po nechytatelných střelách 
z dálky, z přímých kopů a také
po jedné penaltě na každé
straně. Přes nadstandardní
množství žlutých karet probí-
hal zápas v korektní přátelské
ale bojovné atmosféře. 

Spokojenější odcházeli ten-
tokrát zaslouženě hráči Slova-
nu Záblatí, ale nepochybně
hlavně diváci, jejichž počet by
mohly závidět i kluby hrající 
o několik soutěží výše.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

Při zápase nebyla nouze o dramatické závary před brankami.
Foto: Ivo Sebera

Zápas staré gardy
Staří páni Slovanu Záblatí

zvou své příznivce na letošní
první »reprezentační« zápas,
který sehrají v sobotu 19. květ-
na od 15 hodin proti starým
pánům FC Kozlovice. Zápas se
hraje na domácím hřišti jako
předzápas mistrovského utká-
ní mezi Slovanem Záblatí a Lo-
komotivou Petrovice B. (seb)

Studenti myslí 
na pejsky v útulku

4. dubna se z iniciativy dru-
hého ročníku oboru Sociální
činnost uskutečnila na Střední
škole Bohumín sbírka na po-
moc pejskům v bohumínském
útulku. Podařilo se shromáždit
staré deky, plyšové hračky či
míčky, a kdo chtěl, přispěl i ně-
jakou korunou. Celkem studen-
ti vybrali mezi spolužáky a pe-
dagogy 1100 korun. Za vybra-
ný obnos nakoupili 30 kilo
granulí, piškoty a další lasko-
miny a vše předali v útulku. 

Vendula ŠKOLNÍKOVÁ, 
SŠ Bohumín

k r á t c e

Dětské radovánky
V sobotu 2. června se v Hos-

půdce u Mirka v Dolní Lutyni
koná od 14.45 hodin Dětský
den. Na děti čekají v 15.45 
a 17.15 hodin loutkové pohádky.
Na programu jsou i soutěže,
střelba ze vzduchovky a pro-
jíž�ky na koních. Hrát bude
bluegrassová kapela Wind 
a bohumínský písničkář Josef
Pinkas. Za nepříznivého poča-
sí se uskuteční pouze loutková
pohádka v 15.45 hodin v sále
kulturního domu. (pp)
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Domácí se v silné konkurenci neztratili

Hudební kulisa svátku zamilovaných 
Písně dvou brněnských kapel zněly na prvního máje náměstím

T. G. Masaryka. Nejprve představila svůj Výběr z bobulí, což je
podtitul aktuálního alba, formace Pozdní sběr. Po nich přebrali
štafetu Kameloti, kteří letos slaví třicet let existence. Pop-folková
skupina Kamelot v čele s Romanem Horkým u příležitosti svých
kulatin pokřtila v Bohumíně nové album Proti proudu. Poslucha-
čům představila písně z nové desky i starší hity. Brněnští muzi-
kanti vytvořili romantickou kulisu k prvomájovému políbení 
u kašny, které zorganizovala už popáté městská agentura K3.
Přesně před pěti lety totiž právě 1. května vytryskla voda z tehdy
nové fontány Soutok Odry s Olší. (balu)

Slezské dobroty Maryška
zvěční v knize a kalendáři

»Aby po nás něco zůstalo příštím generacím!« Tímto mot-
tem se řídí ženy z česko-polského pohraničí, které vyhledávají
původní slezské receptury. Ty budou součástí projektu »Ka-
lendář těšínských chutí«. Dubnovou exkurzi do chutí Slezska
hostila bohumínská Maryška. 

Na polské straně jsou do
projektu zapojeny spolky čtyř
obcí, Česko reprezentuje bo-
humínská Maryška a Český
svaz žen z Petrovic u Karviné.
Každý měsíc se skupiny žen
scházejí a ochutnávají výrob-
ky, zhotovené podle starých
slezských receptur. Dosud pro-
běhlo už devět setkání. 

Zástupkyně Maryšky navští-
vily několik kulturně-gastro-
nomických přehlídek v Polsku
a te� přišla řada na ně.  Serví-
rovaly asi dvacet slezských po-
krmů. »Hodně jsme překvapily
kopřivou do nádivky. To dnešní
kuchařinky v Polsku neznají 

a chutnalo jim to,« prozradila
Jana Suchánková, šéfka ku-
chyně bohumínské skupiny. 

Hlavním cílem projektu
»Kalendář těšínských chutí«
je vypátrat, vyzkoušet a zazna-
menat místní starodávné re-
ceptury. Ženy proto pátrají 
v rodinných kuchařkách, kni-
hovnách a vyzvídají recepty od
svých prapředků. Výsledkem
rok trvajícího projektu bude
tištěný kalendář plný receptů.
A protože jich jsou už te�
stovky, vyjde ještě letos také
kniha věnovaná slezské ku-
chyni. 

Lukáš KANIA

Na start letošního ročníku Běhu ulicemi města se posta-
vilo 504 závodníků. Soupeřili na tratích dlouhých od

80 metrů a do dvou kilometrů. 
Čtyři z jednadvaceti závodů vyhráli domácí závodníci. Byli to

Daniel Bernatík (MŠ Skřivánek), Karolína Fulnečková a Václav
Valach (oba AK Bohumín), Boris Durčák (ZŠ Masarykova). 
Z bohumínských běžců dále vystoupali na stupně vítězů za druhá
a třetí místa Kateřina Nogová (MŠ FIT), Klára Szotková (MŠ Ne-
rudova), Patricie Kubrtová (ZŠ Čs. armády), Vojtěch Zámečník,
Jan Hanusek a Dominik Smoček (všichni AK Bohumín), Petra

Janíková (ZŠ Masarykova), Marek Gábor (ZŠ Skřečoň) a Michal
Perutka (AK Bohumín). 

Dalšími úspěšnými závodníky z Bohumína byli Nela Juřicová,
Jana Tomaštíková, Eliška Marcalíková (všechny ZŠ Masarykova),
Markéta Škutová (ZŠ Čs. armády), Jakub Holek (AK Bohumín),
Nikola Liberdová (Boban Bohumín), Lenka Ptáková (Fit Darja),
Alan Franek a Jaroslav Heinz (oba AK Bohumín).

Ve štafetovém běhu škol »O pohár starosty města« zvítězila ZŠ
Čs. armády, druhá příčka patří gymnáziu a na bronzovém stupín-
ku stanula Masarykova škola. (zves)

Na osmdesátimetrovou tra	 se vydali
s nejmenšími závodníky i jejich rodiče 
a prarodiče. Také nejmladší atleti bojovali 
s plným nasazením. Foto: Pavel Čempěl

Více fotek na 
www.mesto-bohumin.cz 
a www.ak-bohumin.cz

Foto: Lucie Balcarová
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Katedru vyměnili za kosmický koráb

Ptačí zpěv vítají už dvacet let

▼ Ornitolog Jiří Malinovský měl na starosti kroužkování malých opeřenců. ▼ Výpravu do přírody si nenechala
ujít asi padesátka malých i velkých nadšenců. Veronika Zedníková vytahuje z odchytové sítě pěnici černohlavou. 

V roce 1983 přišli britští 
ornitologové s nápadem přiví-
tat vždy první neděli v květnu
přicházející jaro. Myšlenka se
postupně rozšířila do celé Evro-

py a »vítání« se stalo nejmaso-
vější ornitologickou akcí vůbec.
Česká společnost ornitologická
ho organizuje od roku 1992.
Letošní jubilejní ročník se usku-

tečnil na stovce míst v republi-
ce. Nechybělo mezi nimi ani 
okolí Kališova jezera, kam se 5.
května vypravila asi padesátka
milovníků přírody. Čekaly je 
ukázky odchytu ptáků a jejich
kroužkování, to vše doplněné
odborným výkladem zkušených
ornitologů. Dopolední pro-
gram zakončila prohlídka Hra-
ničních meandrů Odry. (red)

Tažní ptáci přilétli ze svých zimovišť a s nimi i další ročník 
Vítání ptačího zpěvu, největší koordinované akce svého druhu
u nás. Milovníci přírody pod vedením ornitologů oslavili první
ptačí písničky a krásu jarní přírody. V Česku v rámci jubilejní-
ho 20. ročníku.

▼
 

Študáci by zírali, i kantoři se umí pěkně vyřádit. Jednou za rok odhodí kvádra a po-
pustí při výběru kostýmu uzdu fantazii. Čeká je totiž Recesní ples učitelů. Ten letošní
byl už devatenáctý a měl podtitul »Blízká setkání třetího druhu«. 

Tradice plesů se zrodila na základní škole
ve Skřečoni, která také zorganizovala první
tři ročníky. Pak začal fungovat systém loso-
vání pořadatelství. Do akce se zapojují
všechny bohumínské základní a střední ško-
ly s tím, že organizátor konkrétního ročníku
určí jeho téma. V minulých letech se tak 

učitelé stylizovali například do květinových
dětí, postav televizních seriálů a pohádek.

»Na oficiálních akcích škol musí být učitelé
distingovaní. Tato tradice vznikla proto, aby
měli možnost se alespoň jednou za rok také od-

vázat,« vysvětlila Olga Šaterová, zástupky-
ně ředitele gymnázia, které letošní »mimo-
zemský« ročník pořádalo. Ten jubilejní
dvacátý bude mít opět v režii skřečoňská
škola. (tch)

Recesní ples učitelů, který se každoročně koná v PZKO, se nesl v mimozemském duchu. Dorazil 
i pan Spock, důstojník Hvězdné flotily ze Star Treku. Na parketu byly k vidění postavičky jako 
z baru Mos Eisley, což ocenili znalci světa Star Wars. Foto: Jana Kaňoková 
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Ježek východní (Erinaceus roumanicus)
Příroda kolem nás - savci Bohumína (95)

Během dubna se po oteplení začali na
silnicích stále častěji objevovat přejetí
ježkové. Většina z nich jsou ježkové vý-
chodní, kteří jsou v Ostravské pánvi
mnohem hojnější než jejich příbuzní
ježkové západní.

Ježek východní obývá nejenom křovina-
té lesní okraje, ale také remízky, zahrady 
a městské parky. V obydlených územích
vyhledává k přezimování hromady kom-
postu. Zimní spánek trvá přibližně půl 
roku a během něho ježek ztrácí většinu tu-
kových zásob. Na jaře hodně pije a snaží se
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Čarodějnice se slétly na záblatský vrch

co nejrychleji vykrmit. Při hledání potravy
se pohybuje v okruhu několika kilometrů.

V období námluv sameček neúnavně
pronásleduje samičku, většinou se pár zač-
ne točit v kruhu. Samice má obvykle je-
den, výjimečně dva vrhy ročně mezi kon-
cem dubna a začátkem srpna. Ve vrhu jsou
2 až 10 slepých mlá�at. Mimo dobu roz-
množování žijí samotářsky a den tráví 
v hnízdě pod keři nebo kořeny stromů.
Během prvního roku života zahyne až 70
procent ročního přírůstku.

Jiří ŠUHAJ

1) Vynášení Morany kombinované s prů-
vodem čarodějnic. 2) Ohnivého rituálu se
zhostili záblatští hasiči. 3) O zábavný pro-
gram se dětem postarala Terezka Sochová.
4) Čarodějnice jsou spáleny a na řadu při-
cházejí š	avnaté párečky.

2v1! Dvě ryze jarní akce skloubili o Fili-
pojakubské noci obyvatelé Záblatí. Nejpr-
ve spálili čarodějnice, jak se na 30. dubna
sluší a patří, a pak se zbavili i symbolu zi-
my - Morany. A protože na kopci v okolí
sokolovny neteče žádná řeka, ve které by
ji mohli utopit, hodili ji do ohně také.

Akce, která už léta především baví malé i
velké, začala průvodem od mateřské školy
Na Pískách. Procesí čarodějnic, divoženek,
bosorek, ale také černokněžníků prošlo

centrem Záblatí a dorazilo až k sokolovně,
kde začala ta pravá zábava. Děti si zasoutěži-
ly a zatančily, dospěláci přátelsky popovídali
a v téměř letním počasí zaháněli žízeň pěni-
vým mokem. Všichni společně si pak mohli
upéct nějakou tu uzeninu u táboráku. Akce,
kterou uspořádali TJ Sokol Záblatí, SDH
Záblatí, mateřská a základní škola a komise
pro městskou část, skvěle zabavila asi tři
stovky návštěvníků. Všichni se shodli, že na-
přesrok opráší koš�ata a přiletí na záblatský
kopec zvonu. Text a foto: Pavel ČEMPĚL

feDERÁLNÍ INKVIZIČNÍ ÚSTŘEDNA PÁTRÁ PO ČARODĚJNICÍCH

Více fotek na www.mesto-bohumin.cz Více fotek na www.mesto-bohumin.cz 
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Mistrovství ČR Masters 2012 Bohumín

Setkání mistrů ligy ČSSR 1982 po 30 letech. Nahoře zleva B. Matekyewicz, D. Steigert, 
H. Stružka, P. Teplíček, B. Gospoš, J. Gospoš starší, A. Baraniak, trenér I. Pavlík a R. Kubica.
Dole zleva J. Thér, J. Mandát, J. Cichý, K. Prohl a J. Rylko. Foto: Oldřich Tchurz 

28. a 29. dubna se v Bohumíně kona-
lo mistrovství ČR Masters. Zúčastnilo
se ho 55 mužů z 19 oddílů a 6 žen z 5 od-
dílů. Bylo překonáno 37 českých rekor-
dů. Na rekordech se podíleli také Karel
Prohl a Petr Teplíček.

Na body zvítězily oddíly Slavoje Plzeň
1899 a Bonatrans Bohumín se 40 body,
před SKV Baník Havířov 33 bodů. Po pěti
titulech vybojovali veteráni z Bohumína 
a Slavoje Plzeň. Titul Grand Masters zís-
kal Václav Popilka (Bohemians), před
Františkem Huislem (Teplice) a Karlem
Prohlem (Bohumín). Mezi ženami zvítězila
Petra Klimparová (Ostrava), před Jitkou
Štolfovou (Šumperk) a Šárkou Džubaso-
vou (Ostrava). V rámci soutěže se konalo
i mistrovství ČR družstev Masters, ve kte-
rém zvítězilo družstvo Bohemians před
Bohumínem a Ostravou. Hodnoceno bylo
12 tříčlenných družstev.

Po skončení sobotní soutěže byli účast-
níci pozváni na občerstvení, které bylo
spojeno se vzpomínkou na poslední ligový
titul domácího oddílu (1982). K oslavě se
dostavili všichni tehdejší aktéři.

Oldřich TCHURZ 

nadhoz, 2. místo AG 6 nad 105 kg; B.
Gospoš, 55 kg trh a 80 kg nadhoz, 1. mís-
to AG 4 do 94 kg; P. Teplíček, 103 kg trh
a 136 kg nadhoz, 1. místo AG 4 do 105
kg; J. Mandát, 115 kg trh a 150 kg nadhoz,
1. místo AG 1 do 94 kg.

Výsledky bohumínských borců:
K. Prohl, 67 kg trh a 95 kg nadhoz, 

1. místo AG 7 do 62 kg; A. Baraniak,
90kg trh a 100kg nadhoz, 1. místo AG 6
nad 105 kg; H. Stružka, 75 kg trh a 95 kg

Mezinárodní dětské hry

Členové SCM vzpírání se 20. až 23. dubna zúčastnili 
2. Rumi International Children's Games v tureckém městě
Konya. Tyto hry jsou setkáním sportovců a členů kulturních
souborů z celého světa. Součástí sportovních her byly turnaje
v karate, šachu, gymnastice, silniční cyklistice, vzpírání 
a dalších sportech. Sportovních klání se zúčastnily děti do
patnácti let z 24 států.

Poděkování zaslouží turecká
vzpěračská federace, na jejíž
pozvání a náklady jsme se
mohli těchto mimořádných
her účastnit. Nutno podo-
tknout, že nebýt diplomatické-
ho úsilí předsedy ČSV Petra
Krola a obětavosti místopřed-
sedy ČSV Karla Prohla a tre-
néra Petra Teplíčka, kteří ve
velmi krátkém termínu doká-
zali dát dohromady družstvo
šesti účastníků, pak by členo-
vé SCM vzpírání tuto příleži-
tost nedostali. 

Družstvo tvořili tři chlapci 
a tři děvčata: Markéta Bijoko-
vá, Ladislava Pokorná obě
SKV B. Havířov, Tereza Sva-
tochová, Jan Kounovský oba

TJ B. Sokolov, Petr Mareček
SOUZ Boskovice a Jaromír
Gasior - Bonatrans Bohumín.
Trenéři Radim Kozel a Petr
Teplíček.

Naši mladí vzpěrači byli je-
dinými zástupci České repub-
liky na této obrovské akci.
Všichni naši závodníci dovezli
z Turecka medaile a v konku-
renci vzpěračů a vzpěraček 
z Turecka, Albánie, Ázerbájd-
žánu, Slovenska a Kosova
předvedli velmi dobré výsledky.
Bohumínský závodník Jaromír
Gasior v hmotnostní kategorii
do 62 kg výkony 84 kg v trhu 
a 99 kg v nadhozu vybojoval 
v Turecku stříbrnou medaili.

Oldřich TCHURZ 

Jaromír Gasior vybojoval v Turecku stříbro

Máte dítě v náhradní rodinné péči? Uvažujete, že se stanete
pěstouny? Chcete pomoci prožít děťátku z ústavu lepší život?
S tím vším vám může pomoci Centrum mladé rodiny Bobeš.
Pomáhá rodinám s dětmi v náhradní péči a podporuje proces
umísťování dětí z ústavů. Jednou z jeho aktivit jsou i setkání
skupiny »Náruč«.

Náruč tvoří rodiny s dětmi v pěstounské péči, s adoptivními
dětmi nebo s dětmi v jiné formě náhradní rodinné péče. Skupiny
se mohou účastnit také zájemci o získání dítěte do náhradní ro-

dinné péče. Rodina nemusí být
z Bohumína. Bezplatná setkání
se konají každý poslední čtvr-

tek v měsíci od 15 - 18 hodin. Je při nich zaručena anonymita 
a možnost hlídání dítěte. Na pozvání se setkání účastní sociální
pracovník, psycholog, zástupci sociálního odboru a podobně. 

Bobeš ale pomáhá i v ryze praktických záležitostech. Pohlídá
děti do šesti let, pokud si rodiče potřebují vyřídit úřední či jiné zá-
ležitosti. V případě více malých dětí zajistí asistenta na doprovod
na aktivitu pořádanou centrem (plavání a cvičení dětí). Hlídání
Bobeš obstarává také v domácím prostředí. Pro starší děti zajiš�u-
je doučování, a to domácí nebo v centru. 

Další informace telefonicky na čísle 604 800 100 nebo e-mai-
lem bobes@bobescentrum.cz. Tématika náhradní rodinné péče
bude 24. května také součástí Dne sociálních služeb města Bohu-
mína. Neformální setkání pro zájemce proběhne v Salonu Maryš-
ka v 11.15 a 15 hodin. 

Petra KALICHOVÁ, koordinátorka CMR Bobeš

Bobeš pomáhá 
pěstounským rodinám

a k t u á l n ě
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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

Chcete do léta shodit nějaký
kilogram nebo si vytvarovat

postavu do plavek? 
ZÍSKEJTE nástroj 

ke zhodnocení Vaši postavy
a kondice:

INDIVIDUÁLNÍ ANALÝZU
STAVBY TĚLA - ZDARMA,

přímo pro Vás.

MIMOŘÁDNÁ AKCE
V DUBNU A KVĚTNU:

✆ 739 237 505 

Ceník inzerce v Oku najdete 
na www.mesto-bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské 

noviny Oko.

Hřiště bez nudy
V létě opět vyrazíme na bo-

humínská sportoviště s projek-
tem Hřiště bez nudy, kterým
chceme znovu rozpohybovat
dění na vybraných hřištích, za
což zodpovídají vyškolení správ-
ci. Ti na hřiště přináší nejen
sportovní potřeby, ale i vlastní
sportovní dovednosti. Projek-
tem chceme zpřístupnit hřiště
dětem a mládeži pro efektivní
trávení volného času. Systé-
mem správcovství zároveň za-
ručíme na hřištích bezpečnost
a zamezíme případnému van-
dalství. Začínáme v červnu.
Hledáme zájemce o správcov-
ství a zároveň nabízíme brigá-
du. Potřebné informace najde-
te na www.bunkr.cz. Informační
schůzka proběhne 24. května 
v 15.30 hodin v prostorách
Klubu Bunkr.

Renáta TUROŇOVÁ

Zajiš�ujeme návrhy a realizace: 
doprava vozidly 1t - 12t, výkopové práce kolovými traktorbagry
a pásovými minirypadly, příjezdové komunikace, zámkové dlažby,
kanalizace, základové desky, hutnění, demolice

Libor Bednář
Marcela Bednářová

STABABED s.r.o.
K Zastávce 1139, Dolní Lutyně

provozovna: Dětmarovice, čp. 371 Mobil: 605 720 277, 776 599 780

e-mail: stababed.sro@volny.cz
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Bohumín
PŮJČKY A KONSOLIDACE

od 5,9% p.a.
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, OSOBNÍ PŘÍSTUP

tel.: 606 026 581 Mgr. Marek Palka

Bohumín
HYPOTÉKY

od 2,5% p.a.
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ, OSOBNÍ PŘÍSTUP

tel.: 606 026 582 Miluše Gříbková

Bohumín
SPOŘICÍ ÚČET

úročení 2,5% p.a.
PENÍZE KDYKOLIV K DISPOZICI

tel.: 725 869 162 Ivana Smetanová

Kupón pro řádkovou inzerci a informace o podmínkách 
inzerce v Oku najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

O radnici, která zrušila hasičskou jednotku
V roce 2010 - to byly komunální vol-

by, že - slíbil staronový starosta kopy-
tovským hasičům, že po rekonstrukci
jejich hasičské zbrojnice jim město 
pořídí pro jejich potřeby repasovanou
hasičskou cisternu, náhradou za stávají-
cí muzejní kousek z roku 1983. Hasiči 
z Kopytova, nejnižšího místa v našem
kraji, ležící na soutoku dvou velkých
řek Odry a Olše, odvodňující rozsáhlé
území od Jeseníků po Beskydy, uvěřili
tomuto slibu a trpělivě čekali, až město
svůj slib dodrží.

Ještě v září 2011 prohlásil místostarosta
Macura veřejně na zasedání zastupitel-
stva, že město má jak částku 2,7 mil. Kč na
pořízení repasované hasičské autocisterny
pro kopytovské hasiče, tak 5,9 mil Kč na
zábavný golf - bylo přitom dobře známo,
že střecha městského bazénu je v dezolát-
ním stavu a bude potřebovat opravu za
cca. 10 mil. Kč, které BOSPOR nemá šan-
ci vydělat! Zastupitelům byla tehdy před-
ložena lživá informace, že město má požá-
dáno u Státního fondu životního prostře-
dí o dotaci na univerzální kropící vůz, kte-
rý by zároveň sloužil jako hasičský vůz pro
kopytovské hasiče - to se ale posléze uká-
zalo jako lež, protože v technické příloze

žádosti o dotaci (z dubna 2011!) je jasně
uvedeno, že a) technické podklady zpraco-
val údajně velitel šunychelských hasičů p.
Ferfecki, b) že by hasičská autocisterna
byla svěřena hasičům v Šunychlu, c) ga-
rážovala by se v šuchychelské hasičárně,
kde se ale nejdřív musí kvůli větší výšce
vozidla musí rekonstruovat vrata a strop,
d) na dveřích cisterny budou nápisy Sbor
dobrovolných hasičů Bohumín-Šunychl! 

Když kopytovští hasiči zjistili, že je rad-
nice tahá několik měsíců za nos, oprávně-
ně si to nenechali líbit a zcela po právu se
ozvali, že radnice jim i občanům lže - a naši
skvělí radní, namísto pokorné omluvy,
přešli do protiútoku - kopytovským hasi-
čům zakázali parkování jejich hasičského
dopravního automobilu v kopytovské ha-
sičárně, odmítli napojit hasičárnu na hlí-
dací pult městské policie (i když si kopy-
tovští dokonce našli sponzora a radnici by
pořízení EZS nestálo ani korunu …), 
zakázali hasičům užívat pro ně pronajatý
pozemek u hasičárny, i když s tím i vlast-
ník pozemku souhlasil! Nakonec, asi ze
zoufalství, radnice přišla s tím, že musíme
šetřit, protože rozpočet kopytovských 

p o l i t i k a

hasičů je - světe div se - cca. 110 tis. Kč
ročně! Výsledek?

a) Zrušila se aktivní a obětavá hasičská
jednotka v té části Bohumína, která je
vždy jako první zaplavená a odříznutá od
světa.

b) Ušetří 110 tis. ročně na zrušené kopy-
tovské hasičské jednotce, ale stejná radni-
ce schválila pro letošní rok výdaj 360 tis.
Kč na družební vztahy pro zábavný golf!

c) V roce 2010 a 2011 jsme dali několik
set tisíc Kč na rekonstrukci kopytovské
hasičárny, v roce 2012 tam zrušíme hasič-
skou jednotku?

d) Letos se má provést za 1,5 mil. Kč 
rekonstrukce šunychelské hasičárny - tak
to se stejnou logikou zrušíme jejich
jednotku v roce 2013?

e) Radnice nakonec žádost o dotaci na
univerzální kropící vůz vzala zpět - tak
proč se budou zvětšovat vrata a strop 
v šunychelské zbrojnici, když nebude 
nové auto?

f) Oprava střechy bazénu bude stát ne
10 mil., ale 12,2 mil. Kč bez DPH!

g) Kolik desítek tisíc Kč radnice utratila
za zpracování podkladů pro dotaci, když ji
pak vzala zpět?

Snad zase někdy zvítězí slušnost a zdra-
vý rozum!

David MARYŠKA, předseda ODS Bohumín

MĚŘENÍ OSTEOPOROZY
kostní sonodenzitemetrií

ZDARMA!
V neurologické ambulanci Bohumín, 

Studenská ul. 641 (nám. T. G. Masaryka, u kina)

VŠECHNA VYŠETŘENÍ SE PROVÁDĚJÍ V AMBULANCI
NA POČKÁNÍ, BEZ JAKÉKOLIV OBJEDNACÍ DOBY!

MUDr. Boris Milberger, tel./fax : 596 013 544, tel.:
595 534 565, 774 416 439, e-mail: milb@seznam.cz
www.neurologicka-ambulance-bohumin.cz 

Osteoporoza je 

zákeřná nemoc
NepodceňujteP R E V E N C I !
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Vzpomínky - úmrtí

Před 100 lety 

14. května se narodil

pan 
Eduard 

OLIVKA 
z Pudlova.

�
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Syn Eduard a dcera Marie 

s rodinami.

Maminko a babičko, 
za všechno ti děkujeme. 
I když jsi nám odešla, 

stále tě milujeme.
8. května uplynul 

1 smutný rok, kdy nás

navždy opustila 

paní Regina
KLICHOVÁ

z Bohumína.

Poděkování patří všem, kteří ji znali, 

měli rádi a věnují jí tichou vzpomínku.

Dcera Eva s rodinou.

Kdo byl milován, 
není zapomenut.

11. května to byl rok,

kdy nás navždy opustil

náš všemi milovaný

manžel, otec, dědeček

a pradědeček 

pan Richard SPÁČIL.

8. června vzpomeneme 

jeho nedožitých 82 let.

Stále vzpomíná 

celá rodina.

Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, 
kolik bolestí a žalu v srdci zůstává. 

Odešel jsi od nás, krutý osud si to přál, 
štěstí a lásku jsi s sebou vzal, 

ale žít jsi s námi nikdy nepřestal. 
Hvězdy ti nesvítí, slunce už nehřeje, 

už se k nám nevrátíš, stále tě milujeme.

19. května vzpomeneme 4. výročí úmrtí

pana Ladislava LIPUSE

a 23. června jeho nedožitých 62 let.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Zdenka, 

syn František 

a dcera Lenka s manželem.

Těm, kteří vzpomenou s námi, děkuji.

Kdo byl milován, 
není zapomenut. 

15. květen je dnem 

3. výročí, kdy mne 

navždy opustil 

můj muž 

pan Jaroslav
GLOS.

�
S láskou stále vzpomíná 

manželka Jarmila.

Čas plyne, 
ale vzpomínka zůstává.

20. května 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

paní Evy
OLŠÁKOVÉ.

�
S úctou a láskou vzpomíná maminka Inge,

sestra Jana s rodinou, bratr Ladislav, 

švagrová Hanka s dětmi, synové Ros�a 

a Radek, synovec David, neteř Iveta.

To, že se rána zahojí,
je jen zdání. 

V srdci však zůstává 
bolest a vzpomínání.

28. května 

vzpomeneme 1. smutné

výročí úmrtí našeho 

tatínka, manžela, 

dědečka a tchána 

pana Güntra LASSAKA
z Bohumína.

S láskou vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami.

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

Na hrob kytičku a svíci
dáme, s láskou v srdcích

vzpomínáme.

22. května 

vzpomeneme 

3. smutné výročí, kdy zemřel náš milovaný

manžel, tatínek, tchán a dědeček 

pan Milan TRUCLA.
S láskou vzpomíná manželka Anna, 

dcera Anička s manželem a vnučkou 

Natálkou, dcera Zuzanka s přítelem.

Ta rána v srdci stále bolí
a zapomenout nedovolí.

Květy uschnou, 
uvadnou, vzpomínky 

navždy zůstanou.
16. května 

jsme vzpomněli 

2. smutné výročí úmrtí

pana Davida SKUPIENĚ.
S láskou a úctou na tebe, Davide, 

vzpomínají rodiče, 

manželka Karla s dcerami, 

sourozenci Michal, Renáta a Tomáš 

s rodinou a rodina Piatkova a Kohutkova.

Díky za to, 
čím jsi pro nás byl, 

za každý den, 
který jsi pro nás žil. 

30. května by se dožil

70 let 

pan Rudolf
ŠEVČÍK 

ze Skřečoně.

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Marie, 

syn Miroslav a dcera Bohumila 

s rodinami.

10 let je již tomu, 10 let
neslyšíme její milý hlas,
zůstává však Pavlínka

stále s námi 
a krásné vzpomínky 

žijí v nás.

23. května 

vzpomeneme 10. výročí

úmrtí naší dcery, 

maminky, sestry, sestřenice, kamarádky 

paní Pavlíny LARESOVÉ, 
rozené Seberové ze Skřečoně.

S láskou vzpomíná celá rodina.

�
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Blahopřání - jubilea
13. května oslavila své krásné 

75. narozeniny 

paní Jaroslava
KOLYBACZOVÁ.

�
Hodně zdraví 

a životního elánu

do dalších let 

přejí dcery Anička,

Eva a Jarka 

s rodinami

20. května 

oslaví krásné 

60. narozeniny 

pan Oldřich
POLÁCH.

�
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví 

a životního elánu do dalších let 

přejí manželka Dagmar, 

dcera Andrea s manželem Bedřichem,

dcera Gabriela s manželem Romanem

a vnučka Karolínka.

19. května 

oslaví své krásné 

životní jubileum 

90 let 

paní 
Antonie

SVOBODOVÁ.

�
Hodně štěstí, zdraví, lásky 

a životního elánu do dalších let 

přejí Jarmila, Anna, Lenka, Honza,

Hana, Jiří, Jakub a Barbora.

REALITY
● Koupím byt, případné

dluhy, exekuce vyplatím a za-
jistím náhradní bydlení, Boh.
✆ 736 228 883.

● Prodám RD ve Starém
Bohumíně, 4+1, zahrada, ga-
ráž, hosp. budovy. Cena doho-
dou. ✆ 608 414 263.

● Prodám RD v Bohumíně
za parkem s krásnou zahra-
dou. ✆ 602 740 921.

● Prodám byt 5+1 v os. vl.
po celkové rek. K bytu je vel-
ká garáž a zahrada. Cena
1.840.000 Kč. ✆ 775 336 633.

● Prodám dr. 2+1 s krbem
a velkou koupelnou s roho-
vou vanou, 74 m2, dále 1+1,
48 m2, oba byty v nízké cihlo-
vé zástavbě s plast okny. Ceny:
280.000 a 180.000 Kč. ✆ 736
228 883.

● Prodám dr. byt v ul. 
Tovární. Byt je v původním
stavu. Cena 400.000 Kč. ✆
723 477 539.

● Prodám dr. byt 2+1, bal-
kon, sklep, výtah, zateplení,
plast. okna, ul. Kostelní, 4p/5.
Cena dohodou. ✆ 737 166
283.

● Prodám garáž v Bohumí-
ně-Skřečoni pod bývalou pol-
skou školou. Cena 60.000 Kč.
✆ 723 477 539.

● Pronajmu nebo prodám
dr. byt 2+kk - novostavba ve
Starém Bohumíně. Nastěho-
vání ihned. ✆ 725 685 070.

● Pronajmu byt 3+1, Míro-
vá 1017, Bohumín, od 1.7.
2012. ✆ 732 900 157.

ř á d k o v á  i n z e r c e

RŮZNÉ
● Obchodní ředitelka Čes-

komoravské stavební spoři-
telny hledá kolegu pro ob-
last Ostravsko. Nabízíme:
pružnou pracovní dobu, záze-
mí, kariérní růst, benefity. Po-
žadujeme: min. SŠ vzdělání,
komunikativnost, chu� se vzdě-
lávat. Kontakt: ivana.lhotska@
cmss-oz.cz.

SLUŽBY
● Provádíme pokládku

plovoucích podlah, PVC, ko-
berců, samonivelační stěrky.
✆ 604 265 861.

● Údržba domu, bytu, za-
hrady. Údržbářské, zámečnic-
ké, úklidové práce, sekání trá-
vy, práce s mot. pilou, křovi-
nořezem atd. ✆ 603 366 056.

● STAVEBNÍ PRÁCE –
Rekonstrukce bytů, domů 
a střech. Stavební, demoliční
a úklidové práce. IS přípojky,
oplocení, zákl. desky, izolace sta-
veb, drenáže. ✆ 603 366 056.

● Zpracuji mzdy a daň. evi-
denci (jednoduché účto). 
✆ 732 353 498.

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

ceny inzerce
■ 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 %

Fara dokořán putuje po školách

Prostřednictvím těchto in-
teraktivních programů při re-
spektování náboženské neu-
trality školy seznamujeme žá-
ky s hodnotami křes�anství 
a náboženství. Programy jsou
koncipovány na jednu vyučo-
vací hodinu pro jednu třídu.
Letos jsme například představi-
li program »Poselství křes�an-
ských Velikonoc« dětem 29 tříd
na čtyřech základních školách.

V rámci projektu Fara doko-
řán rovněž zveme na základní 
i střední školy lektory, kteří se

věnují nejrůznějším oblastem.
V únoru Bohumín navštívil
bývalý narkoman Roman Po-
vala s přednáškou »Život v zá-
vislosti«. Hovořil na gymná-
ziu, střední škole a škole ve
Skřečoni. Dalším hostem byl
Slavoj Raszka z organizace
ACET. Jeho přednášky na té-
ma kouření, Facebook, šikana
či kyberšikana proběhly na zá-
kladních školách Beneše a Čs.
armády. V červnu by měl zaví-
tat do Skřečoně.

Miriam PASZOVÁ

Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. uskutečňuje v Bo-
humíně projekt »Fara dokořán«. Nabízí školám vstupy do 
výuky s tématy, která se týkají křesťanství. Jejich garantem je
Katechetické a pedagogické centrum.

Zlatá svatba Slupeckých
V sobotu 28. dubna jsme v obřadní síni městského úřadu

přivítali milé hosty, manželský pár Josefa a Zdeňku Slupecké
z Nového Bohumína. Manželé oslavili zlatou svatbu a společ-
ně s rodinou a přáteli zavzpomínali na chvíle, kdy si přesně
před padesáti lety řekli své ano. Komise pro občanské záleži-
tosti jim přeje ještě spoustu krásných, společně strávených
chvil, hodně zdraví a radosti. (pau)
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KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 17. DO 31. KVĚTNA

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

DIVADLO
■ 20.5. v 10 hodin ZAHRADA VÍL. Divadelní pohádka 
o odvážném Jeníkovi a víle Krasavě. Hraje soubor Odři-
vous z Bílovce. Sál kina, 50 Kč.
■ 22.5. v 19 hodin JAKUB A JEHO PÁN. Komedie Diva-
dla bez zábradlí. Vystoupí Karel Heřmánek, Jiří Bartoš-
ka, Veronika Freimanová a další. Sál kina, 390, 370,
350 Kč.
KONCERTY
■ 19.5. v 19 hodin KLENOTY ČESKÉ HUDBY. Harfový
koncert dívčího tria Musica dolce vita. Evangelický kos-
tel, 60 Kč.
■ 21.5. v 19 hodin SETKÁNÍ S PAVLÍNOU FILIPOV-
SKOU. Večer vyprávění a písniček Pavlíny Filipovské.
Sál kina, 150 Kč.
■ 26.5. ve 21 hodin MŇÁGA A ŽĎORP. Koncert legen-
dární skupiny z Valmezu, jako předkapela vystoupí bo-
humínští Mezi námi. Areál sokolovny z Záblatí.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 18.5. ve 13 hodin ŘÍKANKY A ŘÍKADLA. Čítárnička,
dětské oddělení knihovny.
■ 24.5. v 15 hodin TO NEJLEPŠÍ Z POKUSŮ A ROŠ-
ŤÁREN. Viditelné pachy a ty nejoblíbenější pokusy,
dětské oddělení knihovny.
■ 25.5. a 26.5. v 9 hodin BAMBIRIÁDA. Prezentace
občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volné-
ho času. Hobbypark v parku Petra Bezruče.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 18.5. v 19 hodin DIKTÁTOR. Film USA (Komedie),
2012, titulky, přístupný od 12 let, 90 Kč.
■ 24.5. v 19 hodin a 26.5. a 27.5. ve 20 hodin LÍBÁŠ
JAKO ĎÁBEL. Film Česko (Komedie), 2012, přístupný,
113 minut, 100 Kč.
■ 26.5. v 17.30 hodin a 2.6. v 19 hodin MOJE LETNÍ
PRÁZDNINY. Film USA (Akční / Drama), 2012, titulky,
přístupný od 12 let, 95 minut, 90 Kč
■ 27.5. v 10 hodin HURÁ DO AFRIKY! Animovaný film
Německo (Pro děti / Rodinný), 2010, dabing, 93 minut,
75 Kč.
■ 27.5. v 17 hodin AVENGERS. Film USA (Akční / Co-
mics), 2012, 3D, dabing, přístupný od 12 let, 137 mi-
nut, 150 Kč.
■ 31.5. a 1.6. v 19 hodin SNĚHURKA A LOVEC. Film
USA (Dobrodružný / Fantasy), 2012, dabing, přístupný
od 12 let, 100 minut, 90 Kč.
■ MS V LEDNÍM HOKEJI. Přímé přenosy v kině 

na velkém plátně a v HD kvalitě. Jeden zápas 50 Kč.
17.5. ve 12.00 hodin čtvrtfinále 1
17.5. ve 14.45 hodin čtvrtfinále 2
17.5. v 17.30 hodin čtvrtfinále 3

17.5. ve 20.15 hodin čtvrtfinále 4
19.5. ve 13.30 hodin semifinále 1
19.5. v 17.30 hodin semifinále 2
20.5. v 15.00 hodin o bronz
20.5. v 19.30 hodin finále

OSTATNÍ KULTURA

■ 20.5. POUŤ V ZÁBLATÍ. Pouťové atrakce v areálu are-
álu sokolovny. V 10.30 hodin v kapli poutní mše ke cti
svatého Jana Nepomuckého.
■ 20.5. od 5 hodin JARMARK NA HRANICI. Prodej
sběratelských, rukodělných a uměleckých výrobků.
Starý hraniční přechod Bohumín-Chałupki. Vstup i pro-
nájem prodejních míst zdarma.
■ 25.5. v 19 hodin SCREAMERS aneb 15 LET V DÁM-
SKÝCH ŠATECH. Vystoupení travesti skupiny, sál kina.
■ 26.5. v 10 hodin POŽEHNÁNÍ MOTORÁŘŮM. Kněz
Roman Brzezina požehná u evangelického kostela mo-
torkářům před nadcházející sezonou.
■ 1.6. v 16.30 hodin NOC KOSTELŮ. Komentovaná
prohlídka, čajovna a kavárna, kvizy pro děti a další.
Evangelický kostel.

SDRUŽENÍ MARYŠKA 

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

info@maryska.cz, ✆ 776 577 722

■ Do 30.6. NEJEN … MOCNÁ ČARODĚJKA. Prodejní
výstava obrazů malovaných na hedvábí. Každé úterý 
a čtvrtek od 15 do 18 hodin a v době konání akcí. 
■ 25.5. v 17.30 hodin HUDBA STARÝCH MISTRŮ. Vy-
stoupí profesorka operního zpěvu Nina Kriutschkova
se svými studenty. 
■ 26.5. v 10 hodin STUDENTSKÝ FASHION BLEŠÁK.
Bleší trh oděvů a doplňků v Salonu Maryška a na ná-
městí T. G. Masaryka. Akci doprovází kapela Pilgrim.
Jen za příznivého počasí. 
■ 31.5. v 18.30 hodin VEČER POD PALMOU. Další díl
originální bohumínské talkshow.

SENIOR KLUB

✆ 605 252 639 
Klubovna v Okružní ulici je pro veřejnost

otevřená denně od 13.30 do 17 hodin.

■ Každou středu od 14 do 15 hodin ZÁBAVNÉ ODPO-
LEDNE v klubovně.
■ 20.5. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA. Divadlo v Ostravě, odjezd
od radnice v 15 hodin. 
■ 22.5. STEZKOU ZAHRAD BESKYD. Zájezd do Pol-
ska,odjezd od radnice v 7 hodin. 
■ 4.6. v 15 hodin MUDr. LANGER. Přednáška v klubovně.
■ 5.6. ve 14.30 hodin INFOSCHŮZKA. Ve velké zaseda-
cí síni radnice.

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

www.bobescentrum.cz, 
bobes@bobescentrum.cz,✆ 604 800 100,

604 388 853 (herna)

■ Každé úterý v 15.30 hodin HRAJEME SI NA ŠKOLU.
Hravá příprava budoucích školáků.

■ Každou středu od 8 hodin ŠKOLIČKA PRO NEJ-
MENŠÍ. Nácvik na pobyt v mateřské škole. 
■ 21.5. v 10.15 hodin ZNAKOVÁNÍ BATOLAT. Seminář
pro rodiče, dvouhodinový kurz. Objednávka!
■ 28.5. v 10.15 hodin ŠIKULKY BEZ PLENKY. Výukový
kurz pro rodiče, odstranění potřeby používat plenky.
■ 28.5. v 18 hodin KURZ ENKAUSTIKY. Výroba obráz-
ků pomocí voskovek a žehličky. 
■ 30.5. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK.
■ 31.5. v 9 hodin JAK SLADIT PRÁCI A RODINU?
Seminář.
■ 31.5. v 16 hodin NÁRUČ. Setkání rodin s dětmi v ná-
hradní rodinné péči.

SPORT

■ 20.5. CYKLOTURISTICKÝ SRAZ V POLSKU. V 8.30
hodin start z náměstí T. G. Masaryka, v 10 hodin pre-
zentace ve Wodzisławi, ve 13 hodin hlavní část progra-
mu v Olze.
■ 27.5. v 9 hodin MINIZOO. Populární výlet, vhodný 
i pro naše malé cyklisty, start z náměstí T. G. Masaryka.
■ 26.5. v 15 hodin POHÁROVÁ SOUTĚŽ HASIČŮ. SDH
Šunychl pořádá soutěž v požárním sportu poblíž pláže
u Kališova jezera.

FOTBAL (Není-li uvedeno jinak, konají se zápasy na
hřišti FK Bohumín za parkem.)
■ 19.5. v 9 hodin FK BOHUMÍN A - SN HORNÍ ŽUKOV.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 19.5. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - LOKOMOTIVA
PETROVICE "B". Muži, okresní soutěž, hřiště v Záblatí. 
■ 20.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - B. F. ORLOVÁ.
Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.
■ 26.5. v 11 hodin FK BOHUMÍN - TJ PETŘVALD 
U KARVINÉ. Dorost, krajská soutěž.
■ 26.5. ve 14.45 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - SLAVOJ
RYCHVALD. Starší dorost, okresní přebor, hřiště v Záblatí.
■ 27.5. v 15 hodin FK BOHUMÍN B - FK BOHUMÍN A.
Mladší žáci, okresní přebor.
■ 27.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN - SK DĚTMAROVICE.
Muži A, krajský přebor.
■ 2.6. v 9 hodin FK BOHUMÍN B - SK STONAVA. Mlad-
ší žáci, okresní přebor.

AQUACENTRUM

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

■ PROVOZNÍ DOBA:
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
■ Od 11.4. do 9.9. denně od 6 do 22 hodin: badmin-
ton, tenis, stolní tenis, nohejbal, plážový volejbal.
Objednávky ✆ 777 707 783.



▲ Posilnění před jízdou. Při šlapání do pedálů vytráví. ▲ Počasí sice cyklistům nepřálo, ale
mnozí si příležitost projet se po nové cyklotrase nenechali ujít. Zatím je malý, tak se veze,
ale za pár let si pošlape sám. ▼ Cyklisté, kteří vyrazili už z Karviné, měli při dojezdu do 
Starého Bohumína v nohách osmadvacet kilometrů. Do Tworkówa je čekalo dalších šestnáct.
▼ Ve dvou se to lépe táhne - i na kole. Foto: Pavel Čempěl

Měl to být křest symbolic-
ký, ale vrtkavé počasí se po-
staralo o to, že byla nová čes-
ko-polská cyklotrasa pokro-
pena doopravdy. Jarní déšť
sice část cyklistů od první
projížďky odradil, ale přesto
se na slavnostní akci 12.
května vypravilo několik set
účastníků. 

Oficiální program začal na
fryštátském náměstí v Karvi-
né. K vidění tady byla exhibice
na kolech a k poslechu hrála
živá kapela. Hlavní ale byli sa-
mi cyklisté, kteří se úderem
desáté vypravili přes Dětma-
rovice a Dolní Lutyni do Sta-
rého Bohumína. Na bývalém
hraničním přechodu se k nim
připojila druhá ekipa a společ-
ně vyrazili do polského Twor-
kówa, kde je čekalo zakončení
s tombolou a občerstvením. 

Trasa podél Olše měří na čes-
ké straně 52 kilometrů, v Pol-
sku má dalších 20. Z Chotěbu-
zi se jede přes Karvinou a Bo-
humín do pol-
ského Twór-
kowa. Další
úsek, který
pokračuje až
do Raciborzi,
otevřeli pol-
ští partneři
už o týden
dříve. Trasa
vede po míst-
ních komuni-
kacích i nově
vybudovaných
stezkách. (tch)
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Cyklotrasu pokřtili jezdci i jarní déš�

▲ Hromadný start druhé etapy v čele s wójtem Krzyżanowic Grzegorzem
Utrackim, starostou Bohumína Petrem Víchou, místostarostou Lumírem
Macurou a primátorem Karviné Tomášem Hanzlem.

▲

Více fotek na www.mesto-bohumin.cz


