
výhodu ve snížené sazbě daně z nemovi-
tosti (koeficient 1 místo současného 1,4).
Letos jsme toto zvýhodnění odstranili, aby
to bylo spravedlivé vůči ostatním měst-
ským částem, které mají také koeficient
1,4. Je však jasné, že te� obyvatelé Vrbice
a Šunychlu tuto 18ti letou výhodu neocení

Vrty proniknou až 
k podzemní vodě  Str. 3

Radar odhalil za 
půl roku 400 pirátů  

Str. 5

Nové srdce zvonu rozezní
elektrický pohon Str. 7

Uznávaná lékařka se 
v dětství doktorů bála

Str. 8

Za odměnu mazlení 
s mrchožroutem  

Str. 10

Velká premiéra sociál-
ních služeb Str. 11D
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čísloOKO
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Novodobí rytíři na ocelových ořích

Ještě k dani z nemovitostí. Omluva
F
o
to

: 
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ěl»Motorkáři jsou jako novo-

dobí rytíři na svých ocelových
ořích,« přivítal své, v černé
kůži oděné, ovečky kněz Ro-
man Brzezina. Toho oslovila
myšlenka žehnání řidičům
motorek a loni ji poprvé 
v Bohumíně uskutečnil.

Akci si minulý rok všichni
majitelé silných strojů pochva-
lovali a referovali o ni kole-
gům. Díky tomu se letošní 
účast více než zdvojnásobila.
Zatímco před rokem stálo ve
Štefánikově ulici před evange-
lickým kostelem čtyřicet na-
blýskaných krasavců, letos 26.
května už jich dorazila rovná
stovka.

Účastníci »srazu« si připo-
mněli zesnulé kamarády, kte-
rým se láska ke dvoustopým
mašinám stala osudnou. Kněz
odsloužil venku před kostelem
mši a po ní všem přítomným

motorkářům osobně po-
žehnal a popřál sezonu
bez nehod a zranění.

Po slavnostním ceremoniálu
následovala propagační jízda
městem. Už při jejím startu se
ale ukázalo, že ne všichni si

vzali slova duchovního 
k srdci. Jeden řidič vystar-

toval tak zběsile, že svůj
stroj i se spolujezdkyní málem
»položil« ještě před kostelem.
Další prováděl za řidítky krko-
lomnou akrobacii. Doufejme,

že to bylo jen představení pro
oči přihlížejících, kterých se
rovněž sešlo u chrámu několik
desítek, a že po zbytek sezony
nikdo z místních motorkářů
nezaplatí za svou nerozvážnost
cenu nejvyšší. (tch)

na aktuální  téma

Nedávno jsem v Oku napsal článek 
o dani z nemovitostí. Vysvětloval jsem 
v něm důvody, které vedly zastupitel-
stvo k zavedení koeficientu pro úpravu
výše této daně. Nejen u nás na radnici,
ale i kolegové na finančním úřadě za-
znamenali řadu připomínek a dotazů, 
a proto se musím k tomuto tématu ještě
jednou vrátit.

Daň přinesla dva typy překvapení a cí-
tím potřebu je vysvětlit. Psal jsem, že měs-
to daň z nemovitosti od jejího zavedení 
v roce 1993 nezvyšovalo. To je samozřej-
mě pravda, ale mezitím stát v době vlády
Jana Fishera zdvojnásobil základ daně, 
a tak lidé od té doby opravdu platí více. 

Druhé vysvětlení se týká městských čás-
tí Vrbice a Šunychlu. Měly od roku 1993

a nelíbí se jim, že od letoška platí více než
očekávali. Ale dlužil jsem obyvatelům
těchto částí toto vysvětlení.

Poslední věc se týká garáží. Od roku
1993 platili vlastníci některých nebyto-
vých prostorů daň násobenou koeficien-
tem 1,5. Nyní jsme stejný koeficient za-
vedli i pro vlastníky garáží. Asi jsme nedo-
cenili, že když jim stát zvedl daň dvakrát 

v posledních letech a my te� také o dvoj-
násobek a ještě se k tomu přidá onen 
koeficient, tak je daň za garáže opravdu
při porovnání s daněmi, například za ro-
dinné domy, neadekvátní. Uznávám tedy
tuto chybu a omlouvám se jménem zastu-
pitelstva majitelům garáží. Na červnovém
jednání zastupitelstva tuto chybu pro příští
rok napravíme.

V roce 2013 tedy majitelům garáží daň
klesne. Nejde sice o vysoké částky, ale 
v době, kdy se zdražuje naprosto vše, je
každé zvýšení cen velice citlivé. Proto
bych chtěl všechny Bohumíňáky ujistit, že
tyto problémy vnímáme ve všech souvislos-
tech a nechceme je zatěžovat dalšími nákla-
dy. Věřím, že majitelé garáží tuto omluvu
přijmou. Každý může udělat chybu...

Petr VÍCHA, starosta města
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k r á t c e Tři obhajoby, dva nováčci,
jedno opakování konkurzu

»V Bohumíně bylo z čeho volit.
Výběr byl skutečně velmi nároč-
ný, protože většina kandidátů
připravila zajímavé koncepce
směřování škol a jde o velmi kva-
litní postavy školství. V některých
případech to bylo hodně těsné, ale

vybrat jsme museli. Držím no-
vým ředitelům palce v naplňová-
ní jejich vize. Věřím, že vytvoří
skvělý tým a všem zbývajícím 
účastníkům konkurzních řízení

děkuji, že se přihlásili,« uvedl
místostarosta Igor Bruzl.

Do konkurzů na místa ředi-
telů městských škol zájemci
doručili 24 přihlášek. Neobsa-
zené zatím zůstává místo ředi-
tele Mateřské školy v Nerudo-
vě ulici, kde v prvním kole 
nikdo z adeptů nenaplnil
představy radních. Výběrové
řízení se zde proto bude opa-
kovat a přihlášky mohou 
zájemci podávat do 8. června.

(luk, tch)

a k t u á l n ě

Základní školy ve městě už vědí, kdo je v příštích letech po-
vede. Rada města 21. května vybrala vítěze vyhlášených kon-
kurzních řízení. Podle nového školského zákona Bohumín
hledal čelní osobnosti pro pět základních a jednu mateřskou
školu. Na postech se objeví jak dosavadní ředitelé škol, tak
nové tváře. Funkcí se ujmou 1. srpna.

»Chtěla bych budovat školu, která poskytuje kvalitní vzdělání v přátelské a nekon-
fliktní atmosféře, kde se žáci a vyučující navzájem respektují a rodiče mají možnost se
podílet na dění ve škole. Školu s rodinnou tradicí a rovnými příležitostmi pro všechny
žáky. Úzce spolupracovat s rodiči a veřejností, kdy škola žije tím, co se děje ve Skřečoni
a Skřečoňáci žijí tím, co se děje ve škole.«

ZŠ Skřečoň
Renata Wybraniecová,
dosud zástupkyně ředitelky

»Je třeba dbát na to, aby škola poskytovala kvalitní všeobecné vzdělávání s důra-
zem na všechny současné trendy. To znamená podporovat výuku cizích jazyků, infor-
mační technologie, ale rovněž čtenářskou gramotnost. Chci pokračovat v tradici Zdravé
školy a výchově k zdravému životnímu stylu, zdravému učení a sportování. To vše za
podpory kvalitního pedagogického sboru, který se na škole vytvořil.« 

ZŠ Beneše
Barbora Bolcarovičová,
dosavadní ředitelka

»Škola je velmi složitý a proměnlivý živý systém. Nelze v něm vytvořit dokonalý 
a stabilní stav. Neustále je nutno vylepšovat a i sebelepší koncepce nezaručí úspěch.
Nejtěžší je vždy pro své nadšení získat tým realizátorů. Myslím však, že naše škola je
perfektní spolehlivý kolektiv a společně dokončíme všechny rozpracované projekty, 
úkoly a vize.«

»Budu prezentovat školu jako zařízení s klidnou rodinnou atmosférou, kamarádským
přístupem pro děti zdravé i hendikepované. Kladu důraz na její demokratické řízení 
a jasná pravidla pro soužití na všech úrovních, slušnou a otevřenou komunikaci. Důležité
je zapojení žáků a rodičů do řešení problémů školy, společné akce rodičů, dětí a pedago-
gického sboru, zkrátka budování pocitu sounáležitosti se školou na všech úrovních.«

ZŠ Masarykova
Dagmar Šostoková, 
dosavadní ředitelka

ZŠ Bezručova
Darina Ježíšková, 
dosavadní ředitelka

Rada města Bohumína vyhlašuje opakované konkurzní řízení na post ředite-
le/ky mateřské školy v Nerudově ulici. Termín podání přihlášek je do 12 hodin 
8. června, předpokládaný nástup do funkce 1. srpna. Bližší informace na webo-
vých stránkách města www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, rubrika Nabíd-
ka práce, nebo na čísle 596 092 246.

»Chtěl bych navázat na současné priority školy a vysokou úroveň edukačního proce-
su. Nabídnout žákům větší možnosti pohybových aktivit, kvalitní jazykové vzdělání 
a technologizaci výuky. Společně s učiteli vytvořit vizi školy a plně je podporovat 
v jejich práci. Mým přáním je zařadit ZŠ a MŠ Čs. armády mezi nejlepší v regionu.«

ZŠ Čs. armády
Adrian Kuder, 
dosud učitel na ZŠ Masarykova

? MŠ Nerudova
Opakovaný konkurz
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Komentář k petici
Město Bohumín obdrželo 23.

dubna petici proti záměru zru-
šení jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Bohumín-Kopytov.
Petici projednala 14. května ra-
da města a souhrnnou odpově�
naleznete na webových strán-
kách města www.mesto-bohu-
min.cz/cz/radnice/petice/. (org)

Sobotní provoz
Radniční infocentrum bude

pro turisty i občany otevřeno
od 2. června do 30. září kaž-
dou sobotu od 8 do 14 hodin.
Lze si zde zakoupit propagační
předměty, ale také vyzvednout
úřední korespondenci. (red)



▲ Vrtná souprava mezi prodejnou Albert a ulicí Osvoboditelů.
Dva nejhlubší vrty mají průměr 16 centimetrů, ostatní jsou 

o polovinu užší. Vyústění jednoho z osmi vrtů, které budou na
pozemku celý rok. Pažnice je plastová, aby nelákala nenechavce.

3Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Vrty proniknou až k podzemní vodě

Topná sezona v Bohumíně
skončila 30. dubna. »Ukončili
jsme ji po mnoha intervencích 
nájemců, kteří považovali další
vytápění za zbytečné mrhání 
penězi,« uvedl Ondrej Répás 
z majetkového odboru. Jenže
počasí je vrtkavé a v půli květ-
na přišlo rapidní ochlazení. 
S těmito případy počítá minis-
terská vyhláška, která určuje

pravidla pro
vytápění a do-
dávku teplé
vody. Podle ní jsou pro obno-
vení vytápění důležité dva fak-
tory - průměrné teploty ve
třech po sobě jdoucích dnech
a bezprostřední předpově�
počasí. Pokud má přijít výraz-
né oteplení, vytápění se obno-
vovat nemusí.

Při poklesu teplot v 19. a 20.
týdnu bohumínský dodavatel
tepla, BM servis, vyhodnoco-
val průběh počasí a dospěl 
k závěru, že se znovu topit ne-
začne. S ohledem k předpově-
di na další dny by to bylo nee-
konomické. »Při obnovení vytá-

pění by bylo
nutné postup-
ně zprovoznit
11 plynových

kotelen a 59 předávacích stanic
teplovodu z dětmarovické elekt-
rárny. Finanční náklady by tak
výrazně převýšily efekt z obnove-
ní dodávek tepla. Navíc si většina
nájemců krátkodobé obnovení
vytápění nepřála,« sdělil Répás.
Během chladných květnových

dnů město evidovalo pouze tři
výtky. Pisatelé si stěžovali, že
je chladno a netopí se. Pouka-
zovali také na okolní města,
například Orlovou, kde do-
dávku tepla obnovili. Paradox-
ně tato města obdržela podle
dostupných informací stížnos-
ti, proč se vyhazují peníze za
krátkodobé vytápění.

»Jsme si vědomi, že přechodné
období na konci topné sezony
mohlo přinést některým nájem-
cům krátkodobé snížení pohody 
v bytech, za což se omlouváme.
Máme však za to, že jsme vzhle-
dem k většinovému názoru ná-
jemců rozhodli správně,« uzavřel
Ondrej Répás.

(red)

Radiátory zůstaly studené na přání většiny
Mrazíky v polovině května! Minulý měsíc jsme zažili 

extrémní výkyvy počasí, které potrápily hlavně zemědělce 
a drobné pěstitele. Mráz jim spálil některé choulostivější 
plodiny. Jenže ani lidé nesnášeli mimořádně chladné počasí
moc dobře. Kdo mohl, zalezl pod peřinu, zapnul si přenosný
teplomet a z komínů některých rodinných domů se dokonce
začalo kouřit. Co ale obyvatelé obytných domů, kteří si sami
zatopit nemohou?

k  v ě c i

Zatím nevyužitá plocha mezi ulicemi
Petra Cingra a Čs. armády bude rok pod
dohledem hydrogeologů. Kvůli připra-
vované studii odvodnění tady probíhá
monitoring spodní vody. Specializovaná
firma provedla osm hloubkových vrtů 
a průběžně je bude sledovat.

Lokalita o rozloze asi pěti hektarů je sa-
ma o sobě poměrně vlhká a při deštích se
situace ještě zhoršuje, protože voda nemá
kam odtékat. S přímým odvodem do Baj-
cůvky nesouhlasí Povodí Odry. Její koryto
by totiž při přívalových deštích takový ob-
jem vody neutáhlo. Řešením by bylo vy-
budování záchytné nádrže, kam by se po

lijáku stáhla a do Bajcůvky by se odpou-
štěla postupně. Zda by to fungovalo, na to
musí odpovědět budoucí studie odvodně-
ní a právě zahájený roční průzkum.

Specializovaná firma provedla v uply-
nulých dnech v různých místech lokality
osm vrtů. Některé dosahují až do hloubky
deseti metrů, většina je ale »jen« šestimet-
rová. »Důležité je proniknout k hladině spod-
ní vody. Pak se bude každý měsíc monitorovat,
jak kolísá,« uvedla Petra Kišková z odboru
rozvoje a investic. Tím ale využití vrtů ne-
končí, poslouží také k hydrodynamickým
zkouškám. »Při nich se do vrtů vtlačuje voda
a zjiš�uje se, jaký objem, a jestli vůbec, dokáže
podloží vstřebat,« vysvětlila geoložka Kate-
řina Šmídová.

Provádě-
ní obdob-
ných vrtů
vyžaduje
důklad-
nou pří-
pravu.
Nejdůle-
žitější je předem
zjistit, kudy vedou inženýrské sítě, aby
vrtná souprava nepře	ala nějakou trubku
nebo kabel. Zejména u optických kabelů
by taková nehoda vrt notně prodražila. 
V Bohumíně ale naštěstí nic podobného
nehrozilo, protože ve zkoumané lokalitě
žádné sítě nevedou.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

▲ ▲
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I Byt 1+2, v ulici Ostravská
204, číslo bytu 5, kategorie

II., 2. patro. Cihlový nízkopo-
dlažní dům, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 72 m2, celková plocha bytu
77 m2. Prohlídka 6.6. v 16 -
16.15 hodin. Licitace se koná
11.6. v 15.45 hodin. 

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 53, katego-

rie I., 5. patro. V blízkosti
centra města s odpočinkovou
zónou u domu, byt po celkové
rekonstrukci včetně GO elekt-
roinstalace, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 51,93 m2, celková plocha
bytu 56,58 m2. Prohlídka 5.6.
v 8 - 8.15 hodin a 6.6. v 15 -
15.15 hodin. Licitace se koná
11.6. v 16 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1068, číslo bytu 60, katego-

rie I., 6. patro. V blízkosti
centra města s odpočinkovou
zónou u domu, byt po rekon-
strukci sociálního zařízení,
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 49,28 m2,
celková plocha bytu 54,58 m2.
Prohlídka 5.6. v 8.30 - 8.45
hodin a 6.6. v 15.30 - 15.45
hodin. Licitace se koná 11.6. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
376, číslo bytu 1, kategorie

II., 1. patro. Nízká zástavba,
byt po rekonstrukci, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 58,76 m2, celková
plocha bytu 58,76 m2. Pro-
hlídka 5.6. v 8.45 - 9 hodin 
a 6.6. v 15.45 - 16 hodin. Licita-
ce se koná 11.6. v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armády
1052, číslo bytu 58, katego-

rie I., 12. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, v blízkosti
základní školy, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemného
59,33 m2, celková plocha bytu
60,67 m2. Prohlídka 4.6. ve
14.30 - 14.45 hodin a 5.6. 
v 8.15 - 8.30 hodin. Licitace se
koná 11.6. v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Nádražní
465, číslo bytu 6, kategorie

II., 2. patro. Cihlová zástavba
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 66,68 m2, celková plocha
bytu 66,68 m2. Prohlídka 4.6.
v 15 - 15.15 hodin a 5.6. v 9 -
9.15 hodin. Licitace se koná
13.6. v 16 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Štefániko-
va 1073, číslo bytu 63, kate-

gorie I., 11. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka v blízkosti
Billy, plastová okna. Plocha
pro výpočet nájemného 66,89
m2, celková plocha bytu 67,46
m2. Prohlídka 12.6. v 8 - 8.15
hodin. Opakovaná licitace se
koná 13.6. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, v ulici Čs. armá-
dy 1052, číslo bytu 15, kate-

gorie I., 4. patro. Věžový dům
s funkcí domovníka, v blízkosti
základní školy, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,33 m2, celková plocha
bytu 60,67 m2. Prohlídka 4.6.
v 14.45 - 15 hodin a 5.6. v 7.45
- 8 hodin. Licitace se koná
13.6. v 16.30 hodin.

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

I., 2. patro. Klidné prostředí 
v blízkosti centra města. Plo-
cha pro výpočet nájemného

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 
57,72 m2, celková plocha bytu
62,97 m2. Prohlídka 11.6. v 16 -
16.15 hodin a 12.6. 10.30 -
10.45 hodin. Licitace se koná
18.6. v 15.45 hodin.

I Byt 1+1, v ulici Okružní
383, číslo bytu 7, kategorie

II., 2. patro. Nízká zástavba,
byt po rekonstrukci, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 59,86 m2, celková
plocha bytu 59,86 m2. Pro-
hlídka 13.6. v 16 - 16.15 hodin
a 14.6. v 8.30 - 8.45 hodin. Li-
citace se koná 18.6. v 16 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1069, číslo bytu 56, katego-

rie I., 6. patro. Byt v blízkosti
centra města s odpočinkovou
zónou u domu, byt po rekon-
strukci sociálního zařízení, pla-
stová okna. Plocha pro výpočet
nájemného 48,65 m2, celková
plocha bytu 52,25 m2. Prohlíd-
ka 13.6. v 15.30 - 15.45 hodin 
a 14.6. v 8 - 8.15 hodin. Licita-
ce se koná 18.6. v 16.15 hodin.

I Byt 0+2, v ulici Okružní
1068, číslo bytu 10, katego-

rie I., 1. patro. Byt po rekon-
strukci, plastová okna, v blíz-
kosti centra města s odpočin-
kovou zónou u domu. Plocha
pro výpočet nájemného 48,62
m2, celková plocha bytu 52,28
m2. Prohlídka 13.6. v 15 - 15.15
hodin a 14.6. v 7.30 - 7.45 ho-
din. Licitace se koná 18.6. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
1068, číslo bytu 50, katego-

rie I., 5. patro. Byt po rekon-
strukci sociálního zařízení,
plastová okna, v blízkosti
centra města s odpočinkovou

zónou u domu. Plocha pro vý-
počet nájemného 48,93 m2,
celková plocha bytu 53,94 m2.
Prohlídka 13.6. v 14.45 - 15
hodin a 14.6. v 7.15 - 7.30 ho-
din. Licitace se koná 18.6. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Štefániko-
va 1076, číslo bytu 2, kate-

gorie I., 1. patro. Zateplený
dům v centru města, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 56,30 m2, celková
plocha bytu 56,30 m2. Prohlíd-
ka 19.6. v 8 - 8.15 hodin a 20.6.
v 14.15 - 14.30 hodin. Licitace
se koná 20.6. v 16 hodin.

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

1. patro. Cihlový dům v centru
města, nízká zástavba, byt po
rekonstrukci GO elektro a kou-
pelny, plastová okna. Plocha
pro výpočet nájemného 56,53
m2, celková plocha bytu 56,53
m2. Prohlídka 13.6. v 16.45 - 17
hodin a 14.6. v 8.15 - 8.30 ho-
din. Licitace se koná 20.6. 
v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, v ulici Okružní
716, číslo bytu 20, kategorie

I., 3. patro. Kompletní rekon-
strukce domu, velká koupelna,
2 lodžie, výhled na parčík. Plo-
cha pro výpočet nájemného
64,37 m2, celková plocha bytu
70,29 m2. Prohlídka 13.6. 
v 16.30 - 16.45 hodin a 14.6. 
v 9 - 9.15 hodin. Licitace se
koná 20.6. v 16.30 hodin. Lici-
tace se mohou zúčastnit
pouze ti zájemci, kteří si do
18.6. podají přihlášku (ma-
jetkový odbor, č. dv. B207 -
vedlejší budova MěÚ).

I Byt 1+2, v ulici 9. května
902, číslo bytu 4, kategorie

II., 2. patro. Cihlová zástavba
v centru města. Plocha pro vý-
počet nájemného 59,80 m2,
celková plocha bytu 61,80 m2.
Prohlídka 13.6. v 15.15 - 15.30
hodin a 14.6. v 8.45 - 9 hodin.
Licitace se koná 20.6. v 16.45
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

V tomto panelovém domě v Okružní 
ulici 1068 jsou v červnu nabízeny 

hned tři byty - dva 1+2 
a jeden 0+2.
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s t a l o  s e

Radar odhalil za půl roku 400 pirátů

podezřelé vozidlo s polskou 
espézetkou u řadových garáží 
v Bezručově ulici. Řidič z Bo-
humína měl ve voze střelnou
zbraň, policejní uniformu a řa-
du dalších, evidentně ukrade-
ných věcí. Po přivolání Policie

Městská  pol ic ie : ✆ 156,  596 092 156,  731 130 666

Maják městské policie

■ Ve čtyřech případech jsme dí-
ky oznámení všímavých spolu-
občanů zadrželi pachatele krá-
deží. Dva případy se odehrály 
v Pudlově. Nejdříve hlídka zadr-
žela čtyři muže, kteří z obytného
domu zcizovali střešní krytinu 
a okapový systém. Následující-
ho dne strážníci zadrželi další
dva chmatáky, kteří ze stejného
domu kradli kabeláž a ocelové
trubky. Třetí případ se odehrál 
u rodinných domů v ulici Na
Výsluní. Zde pachatelé demon-
tovali a ukradli všechna litá kola
ze zaparkovaného automobilu.
Hlídka jednoho ze skupiny po-
bertů zadržela a podařilo se jí
najít všechna kola, která se už
nacházela několik set metrů od
místa činu. Čtvrtý případ se ode-
hrál v Rychvaldě. Dva pobertové
z Ostravy už měli v otevřeném
kufru auta naloženy ocelové
konstrukce, které ukradli z re-
konstrukce Bohumínské ulice.

■ Ve večerních hodinách kon-
trolovala hlídka městské policie

ČR se dále zjistilo, že jde o hle-
daného muže s bohatě popsa-
ným trestním rejstříkem. 

■ Dvě hodiny po půlnoci 19.
května jsme dostali hlášení, že
se v Koperníkově ulici potácejí
a válejí nějací výrostci. Na mís-
tě hlídka objevila dva patnácti-
leté a jednoho třináctiletého
hocha. Starší kluci nadýchali
1,16 a 0,91 promile alkoholu.
Rekordmanem byl nejmladší 
z trojice. V krvi měl 2,14 pro-
mile a hlídka jej musela nechat
převézt záchrannou službou na
dětské oddělení nemocnice 
v Karviné.

nou ženu a řešila založení čtyř
černých skládek. Ze všech těch-
to případů bylo nejvíc zarážející
zejména počínání ženy v měst-
ské části Skřečoň. Na koleč-
kách vozila balíky staré skelné
vaty ke kontejnerům na tříděný
odpad. I přes upozornění stráž-
níků, že je její jednání nepří-
pustné, žena ve své činnosti
pokračovala a všechny výzvy
ignorovala. Případem se proto
bude zabývat právní odbor
městského úřadu a ženu čeká
přísnější postih.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

■ Díky signalizaci pultu centra-
lizované ochrany hlídka zadrže-
la v areálu supermarketu Billa
muže, který se zde snažil odcizit
uložené zboží.

■ Městská policie v první půli
května zadržela jednu hleda-

Loni 15. listopadu se v uli-
cích poprvé objevili strážníci
s novým laserovým měřičem
rychlosti. Má ze sebou půl
roku ve službě, a tak se může
bilancovat. Díky radaru hlíd-
ky zadržely 400 pirátů silnic,
z toho 350 přímo v Bohumí-
ně. Smutným rekordem se
do statistik zapsal šílenec 
v Rychvaldě, který uháněl 
v obci rychlostí 113 kilomet-
rů v hodině.

Strážníci vyrážejí s měřičem
do terénu zhruba dvakrát týd-
ně a zaměřují se na rizikové 
úseky, nejčastěji v blízkosti
škol. Ulice, kde se měřit smí,
schvaluje republiková policie.
V Rychvaldě jsou tři a v Bohu-
míně jich bylo až dosud šest-
náct. V půli května k nim ale
přibyla další. Opravený úsek
Slezské ulice od transformáto-
ru do Starého Bohumína svádí
k rychlé jízdě, a tak se hlídky 
s radarem objevují už i zde.

Jedním z impulzů pořízení
měřiče byly četné žádosti oby-
vatel Nové Vsi, která v době
absence obchvatu trpí kamio-
novou dopravou. Půlroční

měření ale přineslo zajímavé
zjištění. »Řidiči kamionů, až na
pár výjimek, povolenou rychlost
dodržují. Nepříjemný hluk a vib-
race způsobují svým objemem už
při pomalé jízdě. Překračování
rychlosti je problémem především
u řidičů osobních vozů,« tlumo-
čil výsledky měření zástupce
ředitele městské policie Ro-

man Honysz. Dodal, že hříšní-
ci za volantem, které se daří
díky mobilnímu radaru pola-
pit, překračují rychlost v prů-
měru o čtyřicet procent. 

Nákup technické pomůcky
přišel loni na 390 tisíc. Město
do radaru ale neinvestovalo
proto, aby plnil městskou po-
kladnu, cílem bylo přimět řidi-

če jezdit ohleduplně. Někteří
na to ale nedbají, a tak pomá-
hají k návratnosti investice.
Na pokutách totiž provinilci
za půlrok měření zaplatili už
bezmála 180 tisíc. Jestli nesun-
dají nohu z plynu, za rok a je-
den měsíc provozu se náklady
na nákup radaru městu vrátí.

Pavel ČEMPĚL

Měření rychlosti v Nové Vsi, kterou sužuje hustá doprava. Během prvních šesti měsíců zaplatilo 286 provinilců
pokutu za rychlou jízdu na místě a 36 dodatečně, 80 čekal postih ve správním řízení. Foto: Pavel Čempěl

Napadla sokyni 
i hlídku

Restaurace v Záblatí zažila
málo vídanou dámskou potyč-
ku. Incident vyprovokovala 
opilá žena (46), která se pusti-
la do mladší sokyně (40). Zača-
la vulgarismy a  skončila u pěs-
tí. Neumravnila se ani po pří-
jezdu policie a zaútočila i na
hlídku. S pouty na rukou a 2,29
promile alkoholu v krvi proto
putovala na záchytku. Nyní 
čelí obvinění z výtržnictví 
a útoku na policisty.

V opilosti havaroval
Tři sloupy veřejného osvět-

lení zdemoloval 19. května
podnapilý mladý řidič v Bezru-
čově ulici. Při jízdě od Záblatí
do centra nezvládl řízení, udě-
lal »hodiny« a postupně nara-
zil do tří sloupů. Kvůli vyšet-
řování a odstraňování násled-
ků nehody byla silnice na ně-
kolik hodin uzavřena. (red)



Zdevastovaný dům Na Loukách.
V půlce domu, která sloužila jako
holobyty, už jsou zazděné vchody.
Totéž čeká i druhou část.
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Bydlet se tu nedá, ale bourat 
se nesmí

Hodiny na náměstí
už dva měsíce stojí

Půl sedmé a pět minut. Ča-
sový údaj, který staticky zo-
brazují hodiny na náměstí
Budoucnosti. Řada lidí si na
zdejší ukazatel času zvykla 
a řídila se jím, i proto si přeje
jeho opětovné zprovoznění.

Hodiny se porouchaly kon-
cem března při změně zimního
času na letní. Závada se obje-
vila v  mechanismu a dosud se
jí nepodařilo odstranit. Žádná
z místních firem si s ní totiž
neumí poradit a specializova-
ná opravna je pouze v Praze.
Odbor životního prostředí 
a služeb už ji kontaktoval a tech-
niky objednal. Rozpis zakázek
měli plný, ale do prázdnin 
mají do dorazit a závadu od-
stranit. Do té doby bude na
hodinách viset cedulka s upo-
zorněním a omluvou. (red)
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Pojízdné sběrny 
opět vyrážejí

Na osmnáct stanoviště zavítá
16. června sběrna nebezpeč-
ného odpadu, vyřazených elek-
trospotřebičů a železného šrotu.
Seznam stanoviš	 s časovým
harmonogramem je uveden 
v městském ekologickém ka-
lendáři a v Ekologickém okén-
ku na webu města. Souběžně s
ní pojede znovu i mobilní
sběrna textilu. Do ní je možné

Mladí cyklisté bojovali o metály
Na hřišti v Hobbyparku se 17. května uskutečnilo okresní ko-

lo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Utkalo se v něm pět škol
z Karviné, Havířova, Českého Těšína, Orlové a Bohumína. Ten
reprezentovala Masarykova škola a rozhodně se neztratila.

Soutěž se dělí do dvou kategorií, kdy tu mladší představují žáci
5. a 6. tříd, tu starší děti ze 7. až 9. tříd. V městském kole si v obou
kategoriích vedla nejlépe čtyřčlenná družstva Masarykovy školy,
která postoupila do kola okresního. Tady už byla konkurence vět-
ší, ale mladší žáci z Masaryčky si opět vedli výtečně a svou katego-
rii vyhráli. Ve starší zvítězila českotěšínská ZŠ Hrabina. Týmy
těchto dvou škol postoupily do krajského kola soutěže mladých
cyklistů. Bylo dvoudenní a konalo se koncem května ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Tam už ale bohumínské družstvo na žádnou 
z medailí nedosáhlo. (red)

odevzdávat oblečení, lůžkoviny,
ručníky, záclony, velké kusy lá-
tek, přikrývky, obuv i plyšové
hračky. Věci musí být čisté, 
suché a zabalené do igelito-
vých pytlů. 

Loutková pohádka
Dům dětí a mládeže před-

staví 15. června ve svém sále
marionetovou pohádku Bětuš-
ka a skřet. Vystoupení v 10.30
hodin je určeno mateřským
školám, v 15.30 hodin veřej-
nosti. Vstupné je dobrovolné.
Objednávka míst na tel. čísle
606 347 153. (red)

k r á t c e

Osud dalšího domu visí na
vlásku. Podobně jako v loka-
litě Petra Cingra, tak i v ulici
Na Loukách nepřizpůsobiví
obyvatelé jeden z domů »vy-
bydleli«. Ačkoli prošel před
necelými patnácti lety rekon-
strukcí, dnes je jeho stav ža-
lostný. Už nemůže fungovat
ani jako byty IV. kategorie 
a hrstka posledních nájemní-
ků se nedávno přestěhovala.

Loni se uzavřela kapitola
poloviny domu, která sloužila
jako holobyty. Dnes je prázdná
a její vchody jsou zazděné. To-
též čeká druhou půlku, kde
ještě v dubnu přebývalo jede-
náct nájemníků. Deset se pře-
stěhovalo do domu v Dráto-
venské ulici, který je vzdušnou

čarou vzdálený jen pár desí-
tek metrů. Poslední nájemník
si našel nové bydlení jinde.

Osud domu Na Loukách
zpečetili jeho obyvatelé. Ni-
čili vybavení, používali na 
otop dřevěné prvky, neušet-
řili ani dveře a rámy oken.
Dílo zkázy dokonala letošní
extrémní zima. Otvory po ok-
nech pronikl mráz a potrhal
stoupačky. Po stěhování po-
sledních nájemníků čeká práce
zedníky, kteří vchodové dveře 
i okna v prvním patře zaslepí.

Oprava zdevastovaného do-
mu by se městu nevyplatila.
Bohužel ho ale nemůže jako
vybydlené domy v ulici Petra
Cingra zdemolovat. Háček je
ve státní dotaci, kterou město
po povodni v roce 1997 na re-
konstrukci domu dostalo.
»Jednou z podmínek přidělení do-

Bezútěšně vypadá i okolí vybydlené-
ho baráku. Foto: Pavel Čempěl

tace bylo, že
dům bude dalších dvacet let
sloužit k nájemnímu bydlení,«
ozřejmila vedoucí majetkové-
ho odboru Eva Drdová. Podle
této klauzule by se demoliční
čety mohly do baráku pustit až
v roce 2017. Aby Na Loukách
stál dalších pět let dům se za-
zděnými vchody ale není š	ast-
né řešení. Proto se peripetiemi
domu bude město dále zabývat
a pokusí se s podmínkou něco
udělat.

Pavel ČEMPĚL



▲ Zvon prošel důkladnou očistou, má zcela nové srdce 
a také elektrický pohon. Kaple Všech svatých stojí na
starobohumínském hřbitově od roku 1901. Téměř sedm-
desát let však byla bez zvonu. Foto: Pavel Čempěl
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p o z v á n k a

V ulicích se bude luxovat!
A jako první přijdou na řa-
du psí hromádky! BM servis
si pořídil pomocníka, který
si s nimi umí poradit. Čtyř-
kolka se speciálním vysava-
čem ale zvládne i něco navíc.

Nezodpovědní pejskaři a ne-
uklizené exkrementy jejich
čtyřnohých společníků jsou
velkým problémem. Tragické
je to hlavně po zimě, kdy sleze
sníh a objeví se »zaminované«
trávníky. Četné stížnosti obča-
nů přiměly město a BM servis
hledat nějaké řešení. »Zprvu
jsme uvažovali o ručních vysava-
čích exkrementů. Těch by ale
muselo být více. Než by se totiž
pracovník s jedním přístrojem
přemístil z jednoho konce města
na druhý, tak by toho za den moc
neudělal,« uvedl vedoucí odpa-
dového hospodářství BM ser-
visu Miroslav Sternadel. Vol-
ba proto padla na čtyřkolku. Je
mobilní a také univerzální.
»Kromě exkrementů umí vysát 
i drobné odpadky jako jsou nedo-
palky cigaret, odhozené papírky 
a podobně,« dodal Sternadel.

Harmonogram trasy nového
stroje ještě není určen, ale už
jsou vytipována místa, kam by
měla čtyřkolka zajíždět. Kro-
mě likvidace psích výkalů na
trávnících bude mimo jiné 
operovat v pěší zóně, kde bude
luxovat odpadky vyhozené
pod lavičkami.

Čtyřkolka není jediným no-
vým strojem ve vozovém par-
ku BM servisu. Do ulic vyráží 
i nový popelářský vůz. Ten ale
nerozšíří počet strojů, pouze
nahradí doslouživší vůz stej-
ného typu, který poctivě a bez
závad svážel ve městě odpadky
od roku 1999. (tch)

Novinka: V ulicích se bude luxovat!

Nové srdce zvonu rozezní elektrický pohon

Univerzální vysavač nainstalovaný ve čtyřkolce si poradí i s drobnými
odpadky. Foto: Pavel Čempěl

Sletová generálka 
v Bohumíně

Do Bohumína míří téměř
tisícovka sokolů. Na Kužel-
ně proběhne 2. června župní
slet a zúčastní se ho cvičenci
hned tří moravských žup.
Ještě předtím ale projdou ve
slavnostním průvodu cent-
rem města.

K vidění bude deset skladeb,
čtyři z nich nacvičovali i Bo-
humíňáci. Předškoláci zacvičí
»Člověče, nezlob se«, doro-
stenky se ženami »Nebe nad
hlavou«, ženy se seniorkami
»Českou suitu« a muži »Chla-
páky III«. Akci pořádá Sokol-
ská župa Beskydská Jana Čap-
ka, ale dorazí i zástupci župy
Moravskoslezské a župy Valaš-
ské. Celkem by se mělo v Bo-
humíně sejít 950 cvičenců. Po
župním sletu bude 17. června
následovat slet krajský v Opa-
vě. Počátkem července se pak
otevřou brány slávistického
stadionu Eden v Praze a cvi-
čenci z celé republiky se před-
staví na XV. všesokolském sle-
tu, který bude současně osla-
vou 150 let Sokola. (red)

Ručnímu zvonění odzvo-
nilo. Koncem května prošla
modernizací zvonice v kapli
Všech svatých na hřbitově
ve Starém Bohumíně. Aby
se odtud ozval klasický zvuk
umíráčku, nemusí už zvoník
tahat za provaz. Stačí stisk-
nout tlačítko.

Zvon a celý mechanismus
jeho uložení má za sebou dů-
kladnou generálku. Zvon se
čistil, měnilo se srdce, ložiska,
zavěšení a podobně. Nejzásad-
nější změnou ale byla elektrifi-
kace zvonění. Splnilo se tak
přání starobohumínských pat-
riotů, kteří o elektrický pohon
dlouho stáli. Další jejich před-
stava, aby se v kapli zvonilo 
v pravidelných časových inter-
valech, ale zůstane nenaplně-
na. »Jde o kapli hřbitovní, takže
se tady bude zvonit pouze umírá-
ček. Suplování časového signálu
a odbíjení každé půlhodiny by se
sem nehodilo,« konstatoval Ma-

rek Sobaniec z majetkového
odboru. Opravu zvonu a elek-
trifikaci financovalo město.

Věž filiální kaple byla dlou-
há desetiletí němá. Zvon byl
totiž v roce 1942 zkonfiskován
pro vojenské účely a žádné ná-

hrady se kaple po
válce nedočkala.
V 90. letech se
zde na čas obje-
vil půjčený zvon
ze Šunychlu, ale
i ten se posléze

vrátil na původní místo. 
K vlastnímu zvonu přišla kap-
le š	astnou náhodou až počát-
kem loňského roku. Při ob-
hlídce kaple zjistil předseda
komise pro Starý Bohumín
Vítězslav Malchar, že má zvon
ideálních rozměrů doma na
zahradě. Kdysi byl součástí 
věžičky římskokatolického
kostela v Novém Bohumíně,
ale při rekonstrukci střechy 

v 80. letech musel
pryč. Malchar
se zvonu s po-
svěcením cír-
kevních hod-
nostářů ujal 
s tím, že snad
někdy najde 
uplatnění v ně-
jaké jiné zvoni-
ci. Přesně to se
nakonec stalo.
Jen to trvalo tro-
chu déle - téměř
čtvrt století.

Pavel ČEMPĚL

▲
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Uznávaná lékařka se v dětství doktorů bála

Alexandra Jirkovská (vpravo) navštívila 
Bohumín na pozvání občanského sdružení
Maryška, kde vystoupila v talkshow Večery
pod palmou. Foto: Dagmar Fialová

Pro Bohumíňáky Saša Žabotínská,
kamarádka, bývalá spolužačka a možná
i první láska (podle spolužáků z gymná-
zia bývala výraznou krasavicí). Nyní je
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
zástupkyní přednosty Klinické diabeto-
logie na pražském IKEMu a přední 
osobností v oboru diabetologie a vnitř-
ního lékařství. Zaujímá čelné místo
uznávaného odborníka v podiatrii ne-
jen v Česku, ale i v Evropské diabetolo-
gické společnosti, kterou byla zvolena
do výboru European Foot Study Group.

Jak často a s jakými pocity se vracíte
do Bohumína?

Jezdím sem velice ráda, vždy, když se na-
skytne příležitost. Naposledy jsem tady
byla asi před třemi lety. Bohumín je mi
stále blízký a mám pocit, jako bych tu žila
ještě nedávno. Působí na mne »mladist-
vým« dojmem - jemu těch 30 let, co už zde
nebydlím, prospělo.

Jste velmi vytížená, setkáváte se například 
s bývalými spolužáky z gymnázia?

Ano, s Janou Leparovou (na snímku vlevo,
pozn. red.) několikrát do roka a na pravi-
delném »babinci« také se spolužačkami,
které bydlí v Praze a okolí. S ostatními na
srazech, na které si i přes své vytížení vždy
čas najdu.

Vaši rodiče pracovali v bohumínské nemocnici
na postech primářů plicního oddělení a interny.
Ovlivnilo vás to při výběru profesní dráhy?

Doktorů jsem se v dětství paradoxně
hodně bála. Rodiče na mne ale působili 

v tomto smyslu pozitivně. Velmi jsem ob-
divovala, jak je mají pacienti rádi a jsou
jim vděčni za jejich péči. To mne možná i
částečně inspirovalo. 

Jste uznávanou odbornicí v podiatrii, můžete
nám tento obor přiblížit?

Podiatrie se zabývá léčbou a prevencí 
onemocnění nohou, zejména tzv. syndro-
mem diabetické nohy. Naším cílem je pře-
devším snížit počet amputací u diabetiků
a rychleji zahojit vředy, které se jim na no-

hou dělají. Tímto onemocněním je ohro-
ženo až 20 procent pacientů s diabetem.

Co poradíte diabetikům. Jak si v této
oblasti počínat?

V zásadě je nejdůležitější nosit dobré
boty, denně si nohy prohlížet a při sebe-
menší změně (puchýře, poranění, zarud-
nutí, otok) navštívit lékaře, aby stav po-
soudil, případně doporučil odbornou pro-
hlídku. Většina pacientů chodí na podiat-
rii až s pokročilým onemocněním. Léčba si
pak vyžádá několik měsíců, někdy i let, je
nesmírně náročná a v některých přípa-
dech se už amputaci nedá zabránit. 

Zůstává vám při tak náročné práci čas na 
koníčky?

Bez zálib a relaxace by život byl málo
pestrý a nevím, jak dlouho se dá vydržet
žít jen prací. Mám ráda tanec, práci na za-
hradě, turistiku, kulturu. 

Můžete nám na závěr prozradit něco ze svého
soukromí? 

Mám dvě dcery - jedna právě úspěšně 
atestovala v oboru diabetologie a endokri-
nologie, druhá udělala před dvěma dny
doktorát z filosofie v oboru sociologie 
a pokračuje v postgraduálním doktorand-
ském studiu. Manžel pracuje v Akademii
věd ČR. Už na mne čekají, jdu zase pozdě
domů, tak se omlouvám, více už nemám
čas prozradit.

Děkuji za rozhovor.
Dagmar FIALOVÁ

p ř e d s t a v u j e

Na adventure golf můžete vyrazit každý den
Bohumín má zbrusu nové

hřiště pro adventure golf,
teprve osmé v republice.
Hřiště se rozkládá na 1 200
metrech čtverečních a má 18
drah. Dominantou hřiště,
které vzniklo vedle aqua-
centra a Penzionu ve věží, je
vodopád s potůčkem a dvě-
ma jezírky. Vedle golfových
drah přibyla i čtyři hřiště na
pétanque.

Adventure golf bude fungo-
vat každý den od 9 do 21 ho-
din. Za 1,5 hodiny hry zaplatí
návštěvníci 120 korun, za kaž-
dých dalších 30 minut 40 ko-
run. Děti do výšky 100 centi-
metrů v doprovodu dospělého
budou mít vstup volný. Stu-
denti, senioři, návštěvníci 
aquacentra a děti od 100 do

150 centimetrů zaplatí za 1,5
hodiny hry 80 korun a za kaž-
dou další půlhodinu 20 korun.
Rodiny s dětmi budou moci
využít rodinné vstupné za 290
korun, za každou další půlho-
dinku si připlatí 60 korun. 
Naopak devadesát minut pé-
tanque bude stát 50 korun,
každých dalších 30 minut pak
15 korun. 

Novinka vyrostla v dosud
nevyužité části zahrady u aqua-
centra v Koperníkově ulici. 
U vstupu ke golfovým drahám
je půjčovna holí a míčků, ob-
čerstvení s posezením a sociál-
ní zařízení. Ke hřišti se lidé 
dostanou bu� přímo z aqua-
centra, nebo od zimního stadi-
onu. Najednou pojme golfový
areál 30 až 40 hráčů.

(balu)
Při slavnostním otevření hřiště 1. června  bude platit zvýhodněné vstupné
1 + 1 zdarma. Foto: Pavel Čempěl



Vinylové desky jdou opět do módy. Některé zboží sice má jisté 
vady na kráse, ale s tím se na jarmarku počítá.

Jindy vylidněný starý hraniční přechod při 
jarmarcích pravidelně ožívá. Foto: Pavel Čempěl

▲ Vítězové získali diplom a odměny 
a absolutní vítězka Alžběta Dudová
navíc čokoládový dort zdobený mar-
cipánovou knihou. Barbora Po-
remská při čtení neznámého textu.

Foto: Magdaléna Jedzoková

9Kontakt: oko@mubo.cz ✆ 731 130 672, 596 092 282 ● archiv na www.mesto−bohumin.cz

Čtenáři bojovali s textem i trémou
Bohumín zná nejlepšího

čtenáře neznámého textu.
Zrodil se mezi žáky šestých až
devátých tříd, kteří se o titul
utkali 10. května v dětském
oddělení knihovny. Soutěž
ve čtení neznámého textu
vznikla před třemi lety, aby
podpořila dětské čtenářství.

Číst nahlas a správně není
vůbec jednoduché. A jak se
soutěžící přesvědčili, ještě ná-
ročnější je to před publikem 
a porotou. V té letos zasedla
logopedka a členka ochotnic-
kého spolku Boban Miroslava
Absolonová a herci Těšínské-
ho divadla Petr Sutorý s Pet-
rem Pěnkavou. Porota hodno-
tila přednes, výslovnost, into-
naci a také osobitost čtenáře.
Pro odlehčení soutěžní atmo-
sféry měly děti připra-
vené hádanky a krát-
kou poznámku ke kaž-
dé soutěžní ukázce.

Nejlepšími čtenáři ne-
známého textu se stali
Tomáš Schatka (6. třída,
ZŠ Masarykova), Barbo-
ra Poremská (7. třída, 
ZŠ Beneše), Michaela
Wicherková (8. třída, ZŠ
Čs. armády) a Alžběta
Dudová (9. třída - kvarta,
gymnázium), která se zá-
roveň stala absolutní vítěz-
kou soutěže. 

Děkujeme všem dětem za 
účast a odvahu vyzkoušet si
zase něco nového a učitelům
za moc pěknou spolupráci bě-
hem celého školního roku.

Jana GIECKOVÁ, 
dětské oddělení knihovny

▲

Jako ve
správném
vetešnictví

Počasí tentokrát pořadate-
lům přálo, a tak se na popu-
lární polsko-český Jarmark
na hranici sjely mraky pro-
dejců. Na starém hraničním
přechodu v Chałupkách byla
20. května hlava na hlavě, 
a co stánek, to jiný sortiment.
Někdy i hodně bizarní.

Sběratelé, řemeslníci, kuti-
lové, umělci, vetešníci, ti všich-
ni mají zásluhu na tom, že je
burza tak pestrá. U jednoho
stánku narazíte na historická
rádia a televizory, u vedlejšího
na zaručené kapky zvyšující
potenci a u třetího třeba na
malířské válečky, gramodesky
nebo sádrové trpaslíky. Tako-
vou všehochu	 zkrátka nena-
bízí ani ten nejzásobenější hy-
permarket. Každý si tady najde
to své, ačkoli nad sortimentem
některých jarmarečníků zůstá-
vá rozum stát. Schválně, na ja-
kou klientelu cílí stánkaři, kte-
ří nabízejí bedny rezavých klí-
čů, rozbité talíře ze závodky
nebo zlomené lyže? (tch)
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Velká prZábava ve středověkém stylu

Tento projekt je spolufinancován z prostředk
Lidské zdroje a zaměstnan

Pestrý den se soutěžemi, zážit
zažili 24. května návštěvníci nám
tady Den sociálních služeb, v rá
klad bohumínské Centrum so
stacionář Salome. 

Jarmark na hranici, kterému se věnujeme na
předešlé straně, se letos mohl pyšnit atrak-

tivním doprovodným programem. V zahradě 
u bývalého Bohumínského hradu, dnes zámec-
kého hotelu v Chałupkách, vyrostla replika his-
torického vojenského ležení. Byly zde k vidění
stylově oděné dvorní dámy, o jejichž srdce se 
v turnajích utkali chrabří rytíři. Program byl šitý
na míru hlavně dětem. Ty se mohly nejen kochat
pohledem, ale také se vžít do rolí zbrojnošů a dal-
ších postav. Pořadatelé pro ně připravili soutěže
a hry, pochopitelně ve středověkém duchu. (red)

Za odměnu mazlení s mrchožroutem
Drobné ptactvo z blízkosti zimního stadi-

onu se muselo mít 17. května na pozoru.
Na hřiště za parkem totiž zavítala obecně
prospěšná společnost Zayferus se svými
svěřenci. Společnost se zabývá ochranou

dravých ptáků a do Bohumína jich přivezla
téměř tři desítky. Jihomoravští sokolníci
přijeli se zábavně-osvětovou show. Bohu-
mínským školákům o dravcích poutavě vy-
právěli, předváděli je v letu i při lovu, ale

také si znalosti dětí testovali. Žáci mohli za
správné odpovědi získat upomínkové před-
měty i nezapomenutelný zážitek. Třeba ne-
chat si na ruce přistát supa. Kdoví jestli to
brali jako odměnu nebo trest. (tch)

Někteří výherci se mohli s dravci i »pomazlit«. Orel bělohlavý, symbol USA, kroužil nad Bohumínem. Nalákán na maso pak přistál na ruce sokolníka.



Velký ohlas vzbudili cvičení psi s ukázkami canisterapie.
Svůj stánek měly na náměstí i terapeutické dílny pro
hendikepované.O kulturní část programu se postaraly
děti z mateřských škol, cimbálová muzika Lipka 
a Kabát revival. Foto: Pavel Čempěl
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Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Příroda kolem nás - ptáci Bohumína (96)

Sojka je pěvec velikosti straky se zrcátky z modrobílých pe-
říček na křídlech. Žije v lesích a proniká i do městských sadů.
Její hlas sestává obvykle z hlasitých skřeků, dokáže ale také 
k nerozeznání napodobit hlas káně lesní. 
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remiéra sociálních služeb

Časně zjara předvádí same-
ček břichomluveckou píseň
prokládanou imitací různých
ptačích hlasů; dovede také mi-
strně napodobit třeba bečení
ovcí a mekot koz. V zajetí se
sojka naučí zapískat známou
písničku či reprodukovat před-
nesený text. V době hnízdění
staví pár společně hnízdo ze
stébel a kořínků a žije velmi
skrytě. Ve snůšce bývá nejčas-
těji 5 - 7 vajíček.

Sojky jsou všežravci. V létě
je jejich potravou hlavně
hmyz, ale chytají i ještěrky, žá-

veny. Oblíbenou specialitou
bývala sojčí polévka. Počínaje
podzimem sbírají sojky různé
lesní plody. Při dobré úrodě
žaludů si zřizují až několikaki-
logramové sklady pro zimní
období. 

Jiří ŠUHAJ

by a drobné savce. Loví také
mladé ptáky, a proto byly v ně-
kterých krajích intenzívně lo-

ků ESF prostřednictvím Operačního programu 
ost a státního rozpočtu ČR.

tkovými dílnami či canisterapií
městí T. G. Masaryka. Probíhal

ámci něhož se představilo napří-
ociálních služeb, Charita nebo 

Den sociálních služeb se v ta-
kovém rozsahu konal v Bohu-
míně vůbec poprvé, předtím
byl vždy součástí Dne zdraví.
Pro návštěvníky připravili 
pořadatelé zajímavé aktivity -
kvizy, workshopy, přednášky 
i soutěže. »Mohli si také vyzkou-
šet jízdu na invalidním vozíku ne-
bo střelbu ze zvukové pistole. Na

náměstí si lidé
mohli nechat změřit
tlak nebo se třeba pora-
dit s nutričními specialisty 
o správném jídelníčku,« uvedl ve-
doucí sociálního odboru naší
radnice Daniel Ucháč.

Příchozí se na náměstí mohli
zapojit do sbírky ručníků a lož-
ního prádla pro bohumínskou

noclehárnu.
V kině K3
se promítal
půlhodino-
vý snímek

Svět je krás-
ný, ve kterém

účinkují také
klienti Centra so-

ciálních služeb. V Sa-
lonu Maryška bylo připraveno
neformální setkání na téma ná-
hradní rodinné péče. Na stej-
ném místě proběhla také před-
náška o dluhovém poradenství.

(balu)

V soutěžní části programu školáci
museli popsat vlastnosti dravce 
a ještě ho v reálu poznat.

Foto: Pavel Čempěl
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Skřečoňáčci nikdy nespí?
Podle toho, jak to v ZŠ Skře-
čoň vypadalo 22. května, by to
mohla být pravda. Ale to jen
děti mají rády, když se ve škole
pořád něco děje. A tak měly
tento den »pyžamovou party«
– na sobě noční spací úbory, ve
kterých celý den probíhala
normální výuka. Za nejorigi-
nálnější pyžama obdrželi jed-
notlivci relaxační polštářky,
nejaktivnější třída finanční
odměnu na výlet. (mav)

Do lavic v pyžamu 
nebo noční košili

Foto: Tomáš Kubart

Pohádkový svět
Knihovna K3 připravila pro

mateřské školy výtvarnou sou-
těž na téma Kouzelný pohád-
kový svět. Učitelky šesti mate-
řinek přinesly spoustu krás-
ných obrázků a dětských vý-
robků. Ty pak celý měsíc zdo-
bily knihovnu a veřejnost jim
mohla dávat svůj hlas. V půlce
května proběhlo vyhodnocení
soutěže. První místo obsadila
MŠ Čáslavská, druhé patří
MŠ Rafinérský lesík a třetí MŠ
Skřečoň. Školky byly odměně-
ny diplomem a pohádkou di-
vadélka Beruška. (maj, jag)

Virtuální cesta na sever Evropy
Malí sportovci z Fitškolky sbírali své kilometry 

v korespondenční soutěži sportovních mateřských škol
a oddílů. Soutěž se jmenuje »Doběhneme, doskáčeme 
a doházíme do Helsinek!« a pořádá ji Český atletický svaz.

Cílem bylo největší město Finska a zároveň hostitel le-
tošního mistrovství Evropy v atletice. Jako správní spor-
tovci jsme cestovali hezky po svých a do finského zálivu
doběhli, doskákali, doházeli, ale i doplavali. K cestě do cíle
pomohla i účast dětí na různých závodech jako třeba Běhu
ulicemi města a olympiádě naší mateřské školy. Pod vede-
ním učitelek děti zvládly virtuálně překonat dlouhých 
1 920 kilometrů, tedy vzdálenost z České republiky do
hlavního města Finska - Helsinek. V cíli na ně čekala od-
měna ve formě kamarádství některého z našich reprezen-
tantů. Tím se stal skokan do výšky Jaroslav Bába, kterého
budou děti podporovat a sledovat jeho výkony. 

Text a foto: Eliška DENDISOVÁ, MŠ Fitškolka 
Fitškolka za účast v soutěži získala velký certifikát podepsaný šéftrenérem 
atletické reprezentace Tomášem Dvořákem.

Jarní pobyt dětí na horách je 
v naší Fitškolce tradicí. Letos
jsme se ale rozhodli pro ne-
tradiční pobyt ve Staré Vsi 
u Rýmařova prostřednic-
tvím společnosti STAN
(Special Team for Adventure
in Nature).

Ve středisku Orientka bylo uby-
továno 33 dětí naší školky, které če-
kal týdenní ekologicky zaměřený program
»Noemova archa«. Tento program simu-
luje situaci, kdy tají ledovce, Zemi zapla-
vuje voda a je nutné zachránit zvířátka
i rostliny. Ústřední motiv programu byl
doplněn snahou poučit děti o jevech, 
které ovlivňují naše životní prostředí 
a o možnosti, jak může každý z nás svému
okolí pomoci a co v našem chování a zvy-
cích změnit. 

Kromě klasického stavění domečků 
z větví a šišek, sportovních her, opékání
párků a podobně, byly pro děti připraveny
výjimečné sportovní disciplíny - bungee
trampolína a horolezecká stěna. Denně

na tvářích dětí spokojený úsměv, a to byl
hlavní cíl naší společné dobrodružné vý-
pravy. Text a foto: Renáta ŠOSTÁ

byla využívána také velká hradní skluzav-
ka u hotelu. Pobyt na čerstvém vzduchu
spolu se zajímavým programem vykouzlil

Školka v přírodě na Bruntálsku trochu jinak

Třiatřicet bohumínských dětí strávilo týden ve Staré Vsi 
na Bruntálsku. Velkou atrakcí pro ně byla lezecká stěna.
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Slovan Záblatí mění název
Po půlstoletí se v Záblatí mění název klubu ko-

pané. Stávající soutěž tým dohraje pod zkratkou
tělovýchovné jednoty, ale od prázdnin už ponese
nový oficiální název FK Slovan Záblatí.

Před 51 lety vznikla TJ Slovan Bohumín–Záblatí. Záběr činnos-
ti tělovýchovné jednoty v době vzniku i v následujících letech pře-
vyšoval hranice fotbalového klubu. Průběžně zastřešovala oddíl
odbíjené, kulturistiky, základní a rekreační tělesné výchovy
(ZRTV) ale také například divadelní soubor. Postupem času se
rozsah zájmů snižoval a od navrácení majetku Sokolu Záblatí na
začátku 90. let minulého století je výhradně fotbalovým klubem. 

Protože už řadu let nejsme tělovýchovnou (či snad dokonce tě-
locvičnou) jednotou, byla v loňském roce na valné hromadě
schválena změna názvu klubu. Vzhledem k časově náročné proce-
duře a k probíhající fotbalové soutěži dochází k přejmenování až 
k letošnímu 30. červnu. Příští ročník soutěže už naše oddíly ode-
hrají pod novým názvem.

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

15. ročník tenisového memoriálu 
Uctěním památky a položením kytice na hrob zakladatele

klubu Edy Ševčíka začal tenisový turnaj ve Starém Bohumíně.
Od pátku 4. května bojovalo na místních kurtech 32 tenistů
ve třech věkových kategoriích.

Páteční odpoledne jubilejní-
ho 15. ročníku Memoriálu Edy
Ševčíka sice pršelo, ale kategorie
nad 60 let se dohrála. Prvenství
ve čtyřhře patří dvojici Č. Czyž,
Oslizlok, která ve finále zdolala
pár J. Czyž, Palka a zaslouženě
si odnesla vítězné poháry.

V sobotu se celý den hrály
soutěže nad 40 let a do 40 let.
Nikdo nikomu nic nedaroval,
a tak byla k vidění napínavá
utkání. V neděli zbývalo ab-
solvovat už jen finálová utkání

a zápasy o třetí místo. Před di-
váckou kulisou nastoupili k fi-
nále nad 40 let Petr Tošenov-
ský a Josef Czyž starší. Po ho-
dině hry se prosadil Tošenov-
ský a dovedl zápas po setech
7:5 a 6:2 k zaslouženému ví-
tězství. V nejmladší kategorii
nedal nikomu šanci Michal
Tomica, který nepustil druhé-
mu Bolcarovičovi ani gem.

Pořadatelé zvou už nyní na tra-
diční čtyřhry, které se uskuteční
začátkem září. Josef CZYŽ

Nádherné počasí provázelo 8. ročník
atletického minisoutěžení (AMIS) 
bohumínských mateřských škol. Na
stadionu ZŠ Čs. armády 23. května s pl-
nou vervou soutěžilo 112 dětí z osmi
mateřských škol v bězích, hodech a ve
skocích. Z hlediště je nadšeně povzbu-
zovali jejich spolužáci i mnozí rodiče.

Celkovým vítězem se stala MŠ Skřečoň
před MŠ Rafinérský lesík a MŠ Smetanova.
Ve štafetovém běhu zvítězila MŠ Smeta-
nova a v součtu hodů tenisovým míčkem
MŠ Rafinérský lesík. V těchto dvou soutě-
žích soupeřila desetičlenná družstva, vždy
pět dívek a pět chlapců. Nejlepší školka
obdržela pohár a tři nejlepší diplomy, 
věcné ceny a sladké odměny. Ve skoku da-
lekém a na překážkové dráze byla mezi

děvčaty nejlepší Veronika Hajná z MŠ 
Skřečoň, z chlapců ve skoku dalekém zví-
tězil Marek Deutsch z MŠ Čáslavská a na
překážkové dráze Jan Hanusek z MŠ Rafi-
nérský lesík. Tenisovým míčkem hodili
nejdále Julia Tarantino z MŠ FIT a Anto-
nín Fluder z MŠ Rafinérský lesík. První tři
v každé kategorii obdrželi diplomy a věcné
ceny.

Všechny děti se snažily a poděkování
patří organizátorům z AK Bohumín, Do-
mu dětí a mládeže Fontána, ZŠ Čs. armá-
dy, děvčatům ze SŠ Bohumín a pochopi-
telně učitelkám z jednotlivých školek.
Sponzorsky na tuto akci nejvíce přispělo
město Bohumín. Výkony i nadšení nej-
menších atletů byly opravdu příkladné 
a jsou nadějné pro oddíl atletiky do bu-
doucích let. (zves)

První soutěžní krůčky atletické drobotiny

1)Připravit - 3, 2, 1, start! 2) Předškoláci si
sportování vyloženě užívali. 3) Skok daleký
byl pro většinu dětí velkým oříškem, ale 
některé jej zvládly bravurně. 4) Chvíle sou-
středění před výkonem. Foto: Pavel Čempěl

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

Více fotek na 
www.mesto-bohumin.cz 
a www.ak-bohumin.cz
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Máme nejslavnější hasiče na světě

p o l i t i k a

z d r a v í Kopytovští dobrovolní hasiči
Do doby zrušení jednotky kopytovských hasičů na zastupi-

telstvu města dne 23.4.2012 se o tuto kauzu zajímalo poměr-
ně málo našich spoluobčanů. Od tohoto okamžiku se řada 
lidí, zejména po zhlédnutí přímého přenosu z tohoto jednání
v TIKu ptá, kdo měl vlastně pravdu a nebo také kdo vyhrál 
a kdo prohrál?

Myslím si, že jsme prohráli
všichni. Z toho, co se dnes mů-
že dozvědět i v detailech neza-
svěcený občan je zřejmé, že po-
chybení bylo na obou stra-
nách. Ze strany kopytovských
hasičů zřejmě chybělo více
skromnosti ve svých požadav-
cích na město a ze strany města
více nadhledu a velkorysosti.

Vždy	 dobrovolní hasiči ze-
jména na vesnicích a v okrajo-
vých městských částech jsou
často jediní organizátoři spor-
tovních, společenských nebo

kulturních akcí. Nejinak tomu
bylo i v Kopytově, kde se své
zálibě pomoci ostatním spolu-
občanům v nouzi při mimořád-
ných událostech a organizovat
pro ně akce, věnuje parta pře-
vážně mladých lidí. Věnují to-
mu velkou část svého volného
času a dělají to zadarmo.

O obětavosti dobrovolných
hasičů jsem se mohl přesvěd-
čit za mého působení na 
MěstNV v Bohumíně, kde

jsem téměř po 2 volební obdo-
bí do sametové revoluce vyko-
nával funkci místopředsedy
MěstNV a současně předsedy
protipovodňové komise města.

Podle mých informací Kopy-
tovští hasiči plnili své povin-
nosti vyplývající ze zákona, by-
li aktivní a odborně a organi-
začně na výši. Rozhodně si ne-
zasloužili být zrušeni.

MěV KSČM v Bohumíně se
plně ztotožňuje s vystoupením
Mgr. Zdeňka Veselého na mi-
nulém jednání zastupitelstva 
a vyzývá městské zastupitel-
stvo, aby ještě jednou pořádně
své minulé rozhodnutí zvážilo
a na dalším zastupitelstvu jej
revokovalo.

Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM  

Tak se nám po dlouhé době vzbudila v Oku
politická rubrika. A stačilo málo. Hasiči z Ko-
pytova. Dokonce i David Maryška z ODS, 
kterému do té doby byli všichni hasiči ukra-
dení, se chytil tématu a na obdobných polo-
pravdách, jako to dělají ve všech médiích 
kopytovští hasiči (čti lžích), vystavěl příběh 
ukřivděných hasičů a zlého městského zastu-
pitelstva a hrozby katastrofy při povodni. Jak
jednoduché a populistické. Na to skočí všich-
ni novináři! A politické bodíky jsou v kapse.

Ale nebojte se, nebudu se dnes věnovat pouze
kopytovským hasičům. To by bylo opět na celou
stranu a tolik prostoru si toto
téma nezaslouží. Úplně stačí, že
si stěžují ve Sněmovně, v Sená-
tu, v televizi a rozhlase, na krajském úřadě,
možná psali i papeži, anebo mu teprve napíší.
Pokračují ve svém stylu komunikace. Nyní si 
jejich hasičské Sdružení jako zájmový spolek
může opravdu dělat to, co chce. Šířit všude po-
mluvy a na městskou zbrojnici věšet transpa-
rent. Málokdo sice pochopí, jestli je to nejlepší
cesta, jak onu zbrojnici dostat za korunu do 
nájmu, a jestli by zastupitelstvo mělo dotovat
výrobu protiměstských plakátů. Ale jsme známí
svou velkorysostí...

Co je však podstatné. Každý z hasičů tohoto
sdružení může nastoupit do ostatních pěti vý-
jezdových jednotek. Obdrží i výbavu a techniku,
která tam byla převedena. Věřím, že většina čle-
nů kopytovské jednotky (tři čtvrtiny nejsou 
z Kopytova!) ani neví, jaké kroky činí bratři
Mlynkecovi v čele sdružení a nesouhlasila by 
s nimi. Jsou ale dospělí lidé a rozhodnutí je na
nich. Chci, aby věděli, že si jejich práce vážíme 
a máme o ně zájem.

Vidíte, nechtěl jsem psát o Kopytovu a hasi-
čích a stejně je půl článku o nich. A to je právě
onen problém, věnujeme se tomu příliš, a proto
s tímto tématem navždy končím. Máme přece
spoustu důležitějších úkolů. 

Dokončujeme obrovskou akci výměny oken 
v městských bytech. Zateplujeme budovy a bu-
deme rozšiřovat napojení na levnější centrální
teplo. Zahajujeme výstavbu kanalizace v Záblatí
a opravy chodníků a cest ve všech částech. Po 
ukončení stavby dálnice musíme reorganizovat
dopravu a vyvést kamiony z centra a z Nové Vsi.
Zajistit bezpečí pro cyklisty a chodce ve Skřečo-
ni a Záblatí. Musíme opravovat Národní dům ve

Starém Bohumíně. Další, ten-
tokrát skřečoňská škola, má no-
vé hřiště. Na podzim začne vý-

sadba izolační zeleně na třech místech ve městě
za několik milionů ze získané dotace. Musíme
vše připravit, aby o prázdninách proběhly včas
všechny plánované opravy ve školách a děti
mohly zahájit školní rok. Budeme odvážet su	 
z demolic v lokalitě ulice Petra Cingra, Řešení
jiných problémových lokalit nás však zaměstná
ještě na roky... Zkrátka, práce je hodně, něco jde
dobře a něco se nepodaří hned, něco dokážeme
my, a něco naopak neumíme ovlivnit. Některá
rozhodnutí nám činí radost a některá ne, a přes-
to je musíme udělat. Máme totiž zodpovědnost
a nesmíme být populisté. 

Petr VÍCHA, ČSSD
P.S. V sobotu 26. května jsem byl v Šunychlu

na soutěži hasičů. Pěkné počasí, spousta diváků
a takřka všichni bohumínští hasiči. Kdo by po
reportážích v televizi a rádiu čekal, že si přede
mnou odplivnou, mýlil by se. Velice srdečně
nám projevovali podporu. Vědí totiž, že si jich
vážíme a znají situaci. Byl to krásný den.

p o l i t i k a

S cukrovkou jde 
ruku v ruce nadváha

Diabetes mellitus neboli
cukrovka je porucha, kdy tě-
lo nedokáže vůbec nebo pou-
ze v minimálním množství
zpracovat krevní cukr, takz-
vanou glukózu. Porucha se
týká hormonu štítné žlázy in-
zulínu. Tento hormon si před-
stavme jako klíč, který ode-
myká buňku pro glukózu.

Veškeré lidské buňky glukó-
zu potřebují pro svou správ-
nou funkci. Pro diabetiky je
prioritou, aby byla v rovno-
měrné hladině. Toho docílíme
cílenou léčbou a úpravou ži-
votního stylu. Mezi všeobecné
zásady patří rozložení stravy
do pěti až šestidenních dávek.

Vyhýbáme se přejídání nebo
naopak hladovění. Musíme 
omezit také příjem volných
cukrů v potravě (med, cukr,
cukrovinky). Snažíme se zvyk-
nout na hořkou chu	. Pokud
nám to činí problémy, alterna-
tivou jsou náhradní sladidla.
Výrobků s označením »dia« by
se ale měl diabetik vyvarovat,
protože jsou svým složením
zcela nevhodné.

Často se spolu s cukrovkou
objevuje i nadváha nebo do-
konce obezita. Klademe proto
důraz i na tuky, a to na druh 
i množství. Zařazujeme spíše
ty rostlinné (oleje, rostlinná
másla a margariny) a vylučuje-
me živočišné (máslo, sádlo, tuč-
ná masa). Neopomíjíme ani
pitný režim. Měli bychom vy-
pít zhruba 2 až 2,5 litru denně.
Pijeme neslazené čaje, mine-
rálky, stolní vody a naopak se
vyhýbáme slazeným nápojům.
Pozor na alkohol, který může
způsobit, že po jeho vypití zač-
ne hladina krevního cukru
rychle kolísat.  

Každý člověk s diabetem se
musí snažit udržovat svou ide-
ální hmotnost, a tím předchá-
zet následným komplikacím.

Andrea BAŠČÁKOVÁ, 
nutriční terapeut
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Mládí nad šachovnicemi

Žákovská liga vzpěračů 
V sobotu 5. května proběhlo v Příboře

na Novojičínsku 2. kolo ligy mladších 
a starších žáků ve vzpírání. Družstvo
Bonatransu Bohumín, složené ze tří
ludgeřovických a jednoho bohumín-
ského vzpěrače, skončilo na pěkném
třetím místě.

VÝKONY:
● Miroslav Hrtánek (ročník 2000, 54,3 kg):

trh 22 kg,  nadhoz 25 kg, dvojboj 47 kg.

● Matěj Madlé (ročník 2001, 43 kg): trh
22 kg,  nadhoz 28 kg, dvojboj 50 kg.

● Ondřej Tchurz (ročník 2000, 55,2 kg):
trh 45 kg, nadhoz 55 kg, dvojboj 100 kg.

● Dominik Kroščen (ročník 1999, 57,2 kg):
trh 48 kg,  nadhoz 58 kg, dvojboj 106 kg.

Text a foto: Oldřich TCHURZ

Ondřej Tchurz 
zdolal v trhu45 kg.

Pětadvacet školou povin-
ných hráčů usedlo 13. května
k šachovnicím. TJ Viktorie
Starý Bohumín pro ně uspo-
řádala třetí ročník šachového
turnaje. Proběhl, stejně jako
v předchozích letech, v jídel-
ně Masarykovy školy.

Turnaj pro žáky základních 
a středních škol z Bohumína 
a okolí vznikl mimo jiné i kvů-
li hledání nových šachových
talentů. Královská hra má 
v době moderních technologií
a kratochvílí stále své mladé
příznivce, ale není jich tolik ja-
ko v »předpočítačových« ča-
sech. Pořádající starobohu-
mínský klub se proto netajil
přáním, že by na turnaji rád
objevil schopné hráče, kteří by
se v budoucnu mohli stát opo-

rami některého ze dvou sou-
těžních družstev Viktorie.

Letošní ročník turnaje, kte-
rý se opět hrál švýcarským

systémem na sedm kol, nepři-
nesl triumf žádnému z bohu-
mínských hráčů. V kategorii
mladších žáků zvítězil Tomáš

Sikora z Dětmarovic, mezi
staršími žáky se nejlépe dařilo
Tomáši Hanákovi z Rychval-
du. Pět výher a dvě remízy mu
zároveň vynesly titul absolut-
ního vítěze turnaje. (red)

Turnaj je otevřený žákům všech
věkových kategorií. Hraje se švý-
carským systémem. Sedm kol, dva-
krát 10 až 15 minut na partii. 

Foto: Pavel Čempěl

Samostatně se hodnotily tři kategorie.
Mezi siláky nad 50 let zvítězil Erich Koch
osobním rekordem 165 kg, druhý byl jeho
bratr Petr Koch se 130 kg (oba TJ Bohu-
mín) a třetí Hynek Stružka se 140 kg ze
vzpěračského oddílu Bonatrans Bohumín. 

V kategorii nad 25 let obhájil loňské ví-
tězství  František Stano se 165 kg. Ten se
také stal absolutním vítězem memoriálu,
když zaznamenal nejlepší relativ 85 kg.
Druhé místo patří Janu Gospošovi se 160
kg a třetí byl Roman Kubica se 135 kg
(všichni TJ Viktorie Bohumín).

Kategorie do 25 let se stala doménou
mladých siláků z oddílu kulturistiky TJ
Bohumín, kteří obsadili první dvě příčky.
Zvítězil Nikolas Chalkidis se 135 kg, stříb-
ro bral Tomáš Pompa se 147,5 kg  a bronz
Robert Gazda (TJ Viktorie Bohumín) se
142,5 kg. Vilém ŽÁK

Oddíl kulturistiky TJ Bohumín uspo-
řádal 12. května  ve vzpírárně Bona-
transu II. ročník Memoriálu Michala
Sdukose. Osmnáct závodníků se utkalo
v nejoblíbenější kulturistické disciplíně,
kterou je benchpress, neboli tlak na 
lavici s činkou.

Závodníci, kteří reprezentovali TJ Bo-
humín, TJ Viktorii Bohumín, oddíl vzpí-
rání Bonatrans Bohumín a Gymnázium
Fr. Živného, měli k dispozici čtyři pokusy.
O pořadí rozhodoval rozdíl výkonu a tě-
lesné hmotnosti závodníka, takzvaný rela-
tiv. I když letos chyběli nejlepší borci 
z Viktorky, měla soutěž velmi dobrou úro-
veň, zejména díky bojovným výkonům ve
všech kategoriích. Svědčí o tom i fakt, že
dva závodníci pokořili 165 kilogramů.

Dva borci pokořili 165 kilogramů

Část závodníků nejmladší kategorie do 25 let.
První zleva je vítěz Nikolas Chalkidis z oddílu
kulturistiky TJ Bohumín. Foto: Vilém Žák

Absolutní vítěz memoriálu František Stano 
z TJ Viktorie Bohumín zvedl 165 kilogramů.



Své ANO 
si řekli
Ladislav Červinka z Havířova 
a Miroslava Kudryová z Orlová;

Martin Zlámalík z Bohumína 
a Larysa Špak z Ukrajiny;

Josef Hubl a Simona Kempná, 
oba z Bohumína;

David Ševčík a Žaneta Gregerová, 
oba z Bohumína.
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Vzpomínky - úmrtí
Díky za to, 

čím jsi pro nás byl, 
za každý den, 

který jsi pro nás žil.
20. května 

tomu bylo 5 let, kdy

nás navždy opustil 

pan Bohumír
SPIEWOK. 

S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Alžběta, synové Miroslav 

a Aleš s rodinami, dcera Lenka s rodinou

a bratr Josef s rodinou.

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

4. června uplynou dva

roky, kdy po dlouhé

nemoci zemřela 

má manželka, 

maminka, babička,

prababička, teta, tchyně a švagrová 

paní Jiřina KRÁLOVÁ
ze Záblatí.

S úctou vzpomínají manžel Miroslav, 

dcery Mirka, Ivana, Jana s rodinami, 

švagrová Marie a Anna s rodinami.

Čas plyne, ale vzpomínka
zůstává.

1. června je tomu 

10 let, kdy nás 

navždy opustil 

náš milovaný manžel,

dědeček, bratr, strýc,

švagr a pradědeček 

pan Bohumil BIERNAT.

�
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Zarmoucená rodina.

REALITY
● Koupím rodinný dům ve

vaši obci nebo v blízkém okolí
s dobrou dostupností do Kar-
viné. Máme vyřízenou hypoté-
ku do 2,5 mil. Za nabídky dě-
kuji. ✆ 724 670 516.

● Koupíme rodinný dům
v Bohumíně a okolí. ✆ 777
925 007.

● Koupím jakýkoliv byt,
příp. dluhy uhradím a zajistím
bydlení, dlouholeté zkušenos-
ti. ✆ 736 228 883.

● Prodám RD 6+1 v Dolní
Lutyni. Přímý majitel. ✆ 724
670 516.

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

● Prodám rod. dům 4+1 
s bazénem ve výborném stavu
v Boh.-Záblatí. Cena 3,5 mil.
Kč. ✆ 604 228 324.

ř á d k o v á  i n z e r c e

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

● Prodám finský domek
v Rychvaldě. Přímý majitel. 
✆ 724 201 521.

● Prodám dr. 2+1 s krbem,
75 m2, plast. okna, nízká cihl.
zást. v centru Boh., 280.000
Kč. ✆ 736 228 883.

● Prodám garáž v Drátov-
nách. Cena 70.000. ✆ 725
869 154.

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

● Pronajmu rod. dům 4+1
s bazénem. Nájem 15.000,-
měsíčně. ✆ 604 228 324.

● Pronájem – ubytování –
1+KK – Nová Ves u Boh. 
✆ 603 844 693.

● Pronajmu družstevní byt
v ČSA. Nízká zástavba. ✆ 736
538 409.

Rudolf Tomášek * 1955 z Bohumína
Zdeněk Hůlka * 1942 z Bohumína
Ingeborg Lapiszová * 1941 z Pudlova
Jaromír Vyhlídal * 959 z Bohumína
Ondrej Karabinoš * 1916 z Bohumína
Miroslav Boček * 1932 z Bohumína
Josef Kania * 1944 ze Skřečoně
Jan Houška * 1941 z Bohumína
Milan Adámek * 1962 z Bohumína
Miluše Franecká * 1928 ze Skřečoně
Božena Drobíková * 1930 ze Záblatí
Hermína Slívová * 1921 z Bohumína
Lubomír Cholewa * 1945 ze Starého 
Bohumína
Anna Chachulová * 1941 z Bohumína

Blahopřání - jubilea
7. června oslaví 

své životní jubileum

80 let 

pan Alois
LEBEK
ze Záblatí.

Všechno nejlepší,

hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 

a rodinné pohody přeje manželka Valerie,

dcery Marcela a Šárka s manžely, 

vnoučata Michaela, Petra, Kateřina 

s manželem, Martin s družkou

a pravnučka Terezie.

Naposledy jsme 
se rozloučili

● Pronajmu 0+1 s lodžií. 
✆ 736 228 883.

SLUŽBY
● 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
staveb, drenáže. ✆ 603 366
056.

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

● Fa Seapi Zdeněk Tesař na-
bízí opravy sekaček, pil, křo-
vinořezů a ostatní zahradní
techniky. ✆ 604 798 793, 737
685 559.

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

Informace o podmínkách inzerce v Oku 
najdete na www.mesto-bohumin.cz, 

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Nevšední péče 
Vyslovuji velké poděko-

vání za lidský přístup 
a nevšední péči, kterou mi
věnovala na JIP interního
oddělení Bohumínské měst-
ské nemocnice MUDr.
Vlasta Zvolánková s ko-
lektivem. Zejména jde 
o sestřičky Zuzanu Her-
manovou, Kateřinu Rud-
nou, Markétu Wybranie-
covou, Janu Vavříčkovou,
Vladimíru Motykovou,
Barboru Balarinovou, 
Janu Tomošovou, Ivetu
Škrobánkovou, ošetřova-
telky Helenu Solichovou,
Marcelu Klohnovou,
Jindřišku Klichovou a po-
mocnici Evu Musilovou. 

Ludmila HUBINCOVÁ 
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NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY 
MOTORISTŮM BOHUMÍNA A OKOLÍ
● Získání řidičských oprávnění 
AM, A1, A18, A21,B, BE, C,CE, D, T.

● Získání profesního osvědčení 
pro skupiny C, CE, D, DE.

● Školíme řidiče profesionály − 7 hodin ročně.

● Školíme řidiče ostatních vozidel − referenty.

● Zabezpečujeme 
veškerá dopravně 
psychologická 
vyšetření pro řidiče.

● Nabízíme ke koupi 

učebnice a zákony.

● Připravujeme nové 

učitele pro autoškoly.

● Připravujeme na zkoušky řidiče, 

kterým byl odebrán řidičský průkaz.

Masarykova 411

Havířov, Karviná, Orlová, Bohumín, Český Těšín
www.autoskolapollak.cz email: sekretariat.as@seznam.cz

Tel.: 596 411 160, 722 007 939

POLLAK s.r.o.

Najdete nás každou středu 
od 15:00 do 17:00 hodin

v kanceláři na Masarykově 411

OOKKOO

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

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

do 1 000 ccm 

1 001 - 1 250 ccm 

1 251 - 1 350 ccm 

1 351 - 1 450 ccm 

1 451 - 1 850 ccm 

1 851 - 2 000 ccm 

2 001 - 2 500 ccm 

nad 2 500 ccm

 

1 253,-
1 394,-
1 600,-
1 834,-
2 242,-
2 807,-
3 261,-
4 045,-

 

1 424,-
1 539,-
1 539,-
2 024,-
2 249,-
3 133,-
3 482,-
4 668,-

CENA*
s bonusem 30%

      AKCE**

bohumin@levna-pojistka.cz, Po-Pá 8:30-12:00,12:30-16:30BOHUMÍN

 
  

  

PŘIJMEME 
REALITNÍHO MAKLÉŘE

pro oblast Bohumín,
Rychvald, Ostrava.
Tel.: 777 925 003

E-mail: info@rkelefant.cz

Čištění koberců, sedacích souprav
a interiérů automobilů

mokrou cestou za pomocí profesionálních 
čistících strojů KÄRCHER.

Vozidla je možno vyčistit i u Vás doma. 
CENA VYČIŠTĚNÍ VOZU JIŽ OD 350 Kč.

Tel.: 733 217 999

MÁTE
ZADLUŽENOU

NEMOVITOST?
VYŘEŠÍME VAŠE

DLUHY, EXEKUCE,
PŮJČKY. PRODEJ

NEMOVITOSTÍ.
PLATBA IHNED 
V HOTOVOSTI. 

�� 724 670 560

Ceník inzerce v Oku najdete 
na stránkách Bohumína 

www.mesto-bohumin.cz, 
sekce zpravodajství/městské 

noviny Oko.
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Autor: 
Jan Šula
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parkový
strom

Sídlo 
v Gruzii

KONEC
TAJENKY

Muž vstoupí do knihkupectví a žádá o nějakou knihu. »Chci knihu, ale aby to nebyly žádné memoáry, žádný sex, žádná detektivka, žádné perverzity.« »Dobře,« říká prodavačka, … (tajenka)

Radostně
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▲
▲
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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

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 !

Pomůcka: abalda,
KDA, Onír, PTA,
Ran, Rica, záraza



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 31. KVĚTNA DO 17. 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

■ 3.6. ve 14 hodin PIRÁTI A NÁMOŘNICI - DĚTSKÝ
DEN. Házení záchranných kruhů, námořnický uzel, lov
rybek, hledání zlatých mincí, golf. Hobbypark, 10 Kč /
děti v kostýmu zdarma.
PROGRAM:

14.00 Reprodukovaná hudba
14.30 Soutěže s Pirátem
15.30 Divadlo Smíšek - Pirátská pohádka
16.30 Eva Skalická - zábavná hudební show 

pražské zpěvačky
17.30 Zumba s Monikou Macurovou pro děti

DIVADLO
■ 9.6. v 19 hodin AMANT. Situační komedie, hraje 
Timboj Bohumín. Sál kina, 60 Kč.
KONCERTY
■ Každý čtvrtek v 16 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK.
K poslechu zahraje Dechový orchestr Českých drah pod
vedením Ladislava Drahozala. Nám. T. G. Masaryka.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 1.6. v 15 hodin DĚTSKÁ KNIHA V ULICÍCH. Pokojíček
na náměstí, ve kterém se budou číst pohádky. Nám.T. G.
Masaryka (za nepříznivého počasí v knihovně).
■ 1.6. ve 13 hodin LEGRAČNÍ DOPLŇOVAČKY ke Dni
dětí se sladkou odměnou. Knihovna Starý Bohumín.
■ 4.6. až 8.6. ve 13 hodin VESELÝ POLŠTÁŘEK, výtvar-
ná dílna, dětské oddělení knihovny.
■ 11.6. až 15.6. ve 13 hodin ŠUPKY DUPKY. Čítárnič-
ka, dětské oddělení knihovny.
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
■ 6.6. VEČER S PERUÁNSKÝMI ŠAMANY. Promítání
dvou filmů a beseda s jejich autorem Viliamem Poltiko-
vičem. Sál kina, 100 Kč (za oba filmy i besedu).

18.00 Maestra Ayahuasca (film o amazonských 
šamanech a ayahuasce.) 

19.30 Učitelé z hvězd (film o peruánských 
šamanech, UFO a paralelních světech)

20.45 Beseda 
VÝSTAVY
■ 4.6. až 29.6. VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ BOHUMÍN.
Výstava vybraných výtvarných prací ZUŠ Bohumín, 
galerie knihovny.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 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.
■ 2.6. v 19 hodin MOJE LETNÍ PRÁZDNINY. Film USA
(Akční / Drama), 2012, titulky, přístupný od 12 let, 95
minut, 90 Kč.
■ 3.6. v 10 hodin PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA. Ani-
movaný film ČSSR (Pro děti), 1978, 75 minut, 20 Kč.

■ 3.6. v 19 hodin AHOJ! JAK SE MÁŠ? Film Rumun-
sko, Španělsko, Itálie (Drama / Komedie), 2010, titul-
ky, přístupný, 105 minut, 80 Kč.
■ 7.6. a 8.6. v 19 hodin PROMETHEUS. Film USA 
(Horor / Sci-Fi), 2012, 3D, přístupný od 15 let, 120
minut, 160 Kč.
■ 10.6. v 10 hodin PIRÁTI. Animovaný film Velká 
Británie (Dobrodružný / Rodinný), USA, 2012, 3D,
dabing, 88 minut, 75 Kč.
■ 10., 14., 15. a 16.6. v 19 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL.
Film Česko (Komedie), 2012, přístupný, 113 minut, 80 Kč.
■ 13.6. v 9 hodin TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ. Ani-
movaný film USA, Nový Zéland, Belgie (Dobrodružný /
Mysteriózní), 2011, 107 minut, dabing, přístupný, 50
Kč (FK pro seniory).

OSTATNÍ KULTURA

■ 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. 
■ 22.6. v 18 hodin POPDIUM. Cyklus pro mládež.
■ 28.6. 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 ve 14 hodin HRÁTKY. Hádanky, rébu-
sy, slovní hry, to jsou zbraně proti stárnutí mozkových
buněk. V klubovně.
■ 4.6. v 15 hodin MUDr. PETR LANGER. Beseda 
s gynekologem v klubovně.
■ 5.6. ve 14.30 hodin INFOSCHŮZKA. Ve velké zasedací
síni radnice.
■ 7.6. v 8 a 10 hodin KUŽELKY. Kuželna TJ Sokol Bohumín.
■ 12.6. v 7 hodin HUKVALDY. Autobusový zájezd na
Hukvaldy a zajímavá místa v okolí. Odjezd od radnice 
v 7.00.
■ 17.6. ve 14 hodin DIVOTVORNÝ HRNEC. Slavný 
americký muzikál, Divadlo Jiřího Myrona. Odjezd od
radnice ve 14.00.

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. 

RODINNÉ CENTRUM SLŮNĚ

slunerc.webnode.cz, rcslune@centrum.cz,
✆ 604 999 147

■ Každé pondělí v 18 hodin a čtvrtek v 17 hodin
PILATES. 
■ Každý čtvrtek v 16 hodin CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
Na tel. objednávku. 
■ Každý čtvrtek v 18 hodin PILATES PRO SENIORKY.
Cvičení probíhají v tělocvičně ZŠ Beneše u PZKO (Beník).

SPORT

FOTBAL (Není-li uvedeno jinak, konají se zápasy na
hřišti FK Bohumín za parkem.)
■ 2.6. v 9 hodin FK BOHUMÍN B - SK STONAVA. Mlad-
ší žáci, okresní přebor.
■ 9.6. v 11 hodin FK BOHUMÍN - INTERNACIONÁL
PETROVICE. Dorost, krajská soutěž.
■ 9.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN B - SOKOL VĚŘŇO-
VICE. Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.
■ 9.6. v 17 hodin SLOVAN ZÁBLATÍ - VIKTORIE 
BOHUMÍN. Muži, okresní soutěž, hřiště v Záblatí.
■ 10.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN - SC PUSTÁ POLOM.
Muži A, krajský přebor.

CVIČENÍ
■ ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin velká
tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna 
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz. 
■ ZUMBA FITNESS. Každou neděli v 18 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín, každé úterý v 19.15 hodin tělocvična
gymnázia. 
■ ZUMBA TONING. Každý čtvrtek v 19 hodin tělocvič-
na SŠ Bohumín. www.zumbabohumin.cz.
■ AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé každé pondělí
v 18 hodin a každou středu v 19 hodin, pro děti každé
pondělí v 17 hodin a každou středu v 17.45 hodin.
Tělocvična ZŠ Skřečoň, ✆ 606 903 505.
■ AEROBIC S VĚRKOU. Každý čtvrtek od 18 hodin 
v Domě dětí a mládeže Fontána.
■ AQUA ZUMBA S NAĎKOU. Každou středu v 19.30
hodin v aquacentru. Na lekci je nutná rezervace 
✆ 605 129 043. www.zumba-nadka.cz

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.



Adolf Dudek z Frenštátu pod Radhoštěm ilus-
truje dětské knížky, omalovánky, pohlednice
i obaly na CD. Na kontě má tři miliony pro-
daných knih se svými ilustracemi.

Text a foto: Magdaléna JEDZOKOVÁ
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Kaple sv. Jana Nepomuckého se otevírá pouze dvakrát
v roce. O Vánocích a o pouti. Interiér kapličky je ma-
lý, pro návštěvníky mše jsou proto připraveny lavičky 
i venku. Na záblatské pouti »světské« kolotoče neče-
kejte. Děti se ale mohou povozit třeba na poníkovi. 

Foto: Pavel Čempěl

pou�Osmá pou� v novodobé historii

Kdo procházel 14. května
kolem knihovny, nevěřil svým
uším. Z dětského oddělení se
čtyři hodiny ozývalo buráce-
ní a dětský smích. Důvodem
byla další návštěva ilustráto-
ra Adolfa Dudka, který ve své
výtvarné interaktivní show
zaujal všechny věkové kate-
gorie a také všechny přítom-
né aktivně zapojil.

Zhruba 250 dětí se dozvědě-
lo, jak kresba vzniká, co všech-
no musí ilustrátor umět a čím
vším se dá malovat. Nechyběly
ani soutěže a malované hádan-
ky, díky kterým si někteří odne-
sli ilustrátorův obrázek domů.
Děti si užily spoustu legrace.
Na závěr se jim výtvarník pode-
psal nejen do knih, na papír,
ale také na tvář, ruce či krk.

V Záblatí pokračovala obnovená tradice
poutní slavnosti. Letos připadla na 

neděli 20. května. Dopoledne proběhla pout-
ní mše ke cti svatého Jana Nepomuckého.
Konala se u točny v kapli, která se veřejnosti
otevírá pouze dvakrát do roka.

Záblatská pou	 se nese v duchu starých tradic,
takže je komornější a neupoza�uje náboženský
význam. Dopoledne mše v kapličce, odpoledne

posezení s rodinou, přáteli a známými v areálu

sokolovny. Aby se zabavily i děti, byly přichystá-

ny drobnější atrakce. Žádná ruská kola a hou-

senkové dráhy se ale v Záblatí nekonají.

Tradici poutí se v Záblatí rozhodli obnovit 

v roce 2005. Tehdy právě tamní filiální kaple

slavila 110 let od svého vysvěcení. Akci pořádá

město ve spolupráci s TJ Sokol Záblatí a Řím-

skokatolickou farností Rychvald. (luk)

Z knihovny zněl smích

Adolf Dudek maluje opeřeného dudka, neboli svůj »autogram«. Po besedě už umí i ten největší nešika 
nakreslit obrázek pomocí základních geometrických tvarů. Ilustrátor jim ukázal, jak na to.

Děti se během výtvarné
show skvěle bavily.

k r á t c e

Placená přeprava
sanitkou

Oblastní spolek Českého
červeného kříže (ČČK) Kar-
viná nabízí imobilním obča-
nům Karvinska přepravu sa-
nitkou. Službu si klienti hradí
sami a je určena lidem, kteří
potřebují přepravit sanitním
vozidlem a nemají na něj ná-
rok ze zdravotního pojištění.

Sanitka je vybavena základní-
mi léky, nosítky, tonometrem,
glukometrem, defibrilátorem 
a dalším lékařským vybavením.
Před převozem je nutná tele-
fonická objednávka s předsti-
hem minimálně 24 hodin.
Bližší informace získáte na
www.cckkarvina.cz, telefonic-
ky na 596 312 206, 733 363
214, 607 752 550 a e-mailu 
info@cckkarvina.cz. (red)

Plavecký klub zve
Plavecký klub Bohumín po-

řádá nábor do Plaveckého od-
dílu pro děti narozené v letech
2005 až 2008. Uskuteční se 11.
června od 16 hodin v aqua-
centru. Bližší informace na te-
lefonním čísle 604 920 452
(po 14 hodině), e-mailu plava-
nibohumin@seznam.cz nebo
www.plavanibohumin.cz. (aku)


