
ZŠ Čs. armády povede od 
1. srpna Adrian Kuder. Převez-
me štafetu po Jiřině Fismolové,
která se zde funkce ředitelky
ujala v srpnu 1999. Nyní dosá-
hla důchodového věku a do
konkurzu se nehlásila. Na ško-
le chce ale zůstat jako učitelka.

»Jiřina Fismolová za sebou zane-
chala výraznou stopu. Z šedých
pavilonů udělala místo zářící bar-
vami, které mimořádně pozitivně
působí na klima nejen ve třídách.

Škola je ve výborné kondici,«
říká vedoucí odboru školství,
kultury a sportu Pavla Skoka-
nová.

Škola zažila pod vedením Jiři-
ny Fismolové velký rozvoj. Mi-
mo jiné zde vznikl atletický sta-
dion, modernizovaly se šatny,
odborné učebny i školní dvůr.
Ředitelce se s kolegy povedlo
zvládnout nelehkou situaci po
zrušení zvláštní školy. Dodnes
zde působí speciální třídy pro
handicapované děti s kvalitním
pedagogickým vedením.

(Dokončení na str. 2)
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čeká sokoly ještě 17. června krajský slet 
v Opavě, a pak už zamíří do Prahy. 

Na stadionu Eden ve Vršovicích se hro-
madná vystoupení konají 5. a 6. července.
Zájemci si na ně mohou už nyní zajistit
vstupenky. Jsou k mání v síti prodejen
Ticketpro, tady i v pokladně bohumínské-
ho kina. (red)

Loučení s kantorskými legendami 
Pracovníci bohumínských škol už znají své (staro)nové ve-

dení. Výsledky ředitelských konkurzů se z minulého čísla
Oka dozvěděli i občané. K zásadní změně dochází pouze na
Základní škole Čs. armády a ve Skřečoni. Po oznámení výsled-
ků navštívili školy zástupci města a ředitelkám, které v půlce
prázdnin předají žezlo svým nástupcům, za jejich dlouholetou
práci osobně poděkovali.

aktuálně

Letní slavnost 
ve Skřečoni

Komise pro městskou
část Skřečoň ve spolupráci
s místním sborem dobro-
volných hasičů pořádají
Letní slavnost ve Skřečoni.
Uskuteční se 23. června
od 14 hodin v zahradě za
hasičskou zbrojnicí. Na
programu bude vystoupe-
ní dětského aerobiku Evy
Sikorové, soutěže pro děti
a dospělé, o hudbu se po-
stará DJ Petr Kaleta. Vstup-
né je dobrovolné. (red)

Sokolské »Nazdar!« znělo
2. června městem. V podá-
ní tisícihlavého davu mělo
skutečnou razanci. Bohu-
mín měl tu čest hostit
Župní sokolský slet 2012.
Dorazili na něj členové
tří moravskoslezských
žup, kteří divákům 
v areálu Na Kuželně
převedli dvanáct
sletových skladeb. 

Nácvik skladeb probí-
hal už od loňského září. 
Sokolové se scházeli v tělo-
cvičnách a pilně, minimálně jednou
týdně, trénovali. »Slety se konají co šest
let. Pro většinu z nás je to okamžik, kdy se
sejdou bratři a sestry z různých oddílů jed-
noty a vytvoří super partu,« svěřila se Pavla
Skokanová, vzdělavatelka Sokolské župy
Beskydské Jana Čapka a místostarostka
TJ Sokol Záblatí. Dodala, že nyní
mohli cvičenci výsledky nekolikaměsíč-
ního nácviku poprvé ukázat veřejnosti.

Župní slet začal slavnostním průvodem
z náměstí Na Kuželnu. Tady proběhl uví-
tací ceremoniál a hned po něm vyběhli 
na značky první cvičenci. Celkem se jich 
v sestavách pro různé věkové kategorie

představilo 1014. Ve čtyřech z nich
se blýskli také Bohumíňáci. Děti 
z mateřských škol zacvičily »Člo-
věče, nezlob se«, dorostenky se

ženami »Nebe nad hlavou«,
ženy se seniorkami »Českou

suitu« a muži »Chlapáky III«.
Po velmi vydařené generálce v Bohumíně

Slavnostní průvod, a pak hurá na značky

Foto: Pavel Čempěl
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(Dokončení ze str. 1)
Na ZŠ ve Skřečoni obsadí ředitelské křeslo Renata Wybranie-

cová, která zde posledních devět let působila jako zástupkyně. 
V čele školy střídá legendu bohumínského školství, Marii Valuští-
kovou. Ta v oboru pracuje skoro 40 let a nyní se rozhodla odejít
do penze s tím, že by na škole ráda alespoň částečně učila. Ředi-
telkou ve Skřečoni byla od roku 1990.

Loučení s kantorskými legendami 

Místostarosta Igor Bruzl děkuje odcházejícím ředitelkám bohumínských ZŠ Jiřině Fismolové (vlevo) a Marii Valuštíkové. Foto: Pavla Skokanová

»Marie Valuštíková patří mezi nejvýraznější ředitelky bohumínských
základních škol. Svou energičností a lidským přístupem vytvořila ve 
Skřečoni nadstandardně pozitivní klima. Rozvíjela dobrou pověst školy
a získala si obrovskou důvěru rodičů,« uvedla Pavla Skokanová s tím,
že oběma končícím ředitelkám patří za velký kus odvedené práce
mimořádně poděkování.

Lukáš KANIA

Specifické sekání trávy 
v parku Petra Bezruče

Údržba městské zeleně, včetně sekání
trávy, se řídí určitými pravidly. Někdy
je ale třeba udělat výjimku. Ta platí na-
příklad v parku Petra Bezruče, kde pro-
bíhá úprava trávníku ve zvláštním reži-
mu. Důvodem je ochrana kořenového
systému stromů.

Traktorové sekačky jsou sice velkými po-
mocníky při údržbě trávníků, ale jsou situ-
ace, kdy jejich časté používání nedělá dob-
rotu. Čepele nožů totiž nestínají jen trávu
a plevel, ale »hoblují« i nadzemní kořeno-
vé náběhy vzácných velkých stromů, ze-
jména dubů. Právě kvůli jejich ochraně se
v parku počet kosení snížil a sekačky mají
nastaveny žací lišty ve větší výšce nad ze-
mí, takže tráva zůstává po údržbě delší.

»Plochy s vyšším zastoupením travní směsi
u Hobbyparku, stejně jako plochy porostlé ne-
žádoucími druhy plevelů u vchodu od Šuny-
chelské ulice sečeme dříve. Naopak postupně
se rozrůstající kvetoucí podrost necháváme
neposečený až do vykvetení,« uvedla �ubica
Jaroňová z odboru životního prostředí 
a služeb. Dodala, že by upravený režim se-
čení v parku měl přispět ke zlepšení kon-
dice velkých stromů. »Tento systém součas-
ně přinesl zpestření bylinného patra a hub.
Přirozená skladba vegetace navíc přilákala
mnoho živočichů. Pozorný návštěvník si jich
už jistě všiml,« uzavřela Jaroňová. (red)

rů, sí	ových prvků, softwaru a operačních
systémů) v serverovnách Městského 
úřadu Bohumín dochází ke sjednocování
práce s elektronickými dokumenty a jejich 
ukládání v institucích veřejné správy (rad-
nicích v Bohumíně, Rychvaldě a Dolní
Lutyni). 

Pro občany Bohumína nabídne techno-
logické centrum služby jak na pracovištích
Czech POINT (konverze dokumentů 
a nabídka výpisů), tak i zcela nový geogra-
fický informační systém pro území Bohu-
mína, Rychvaldu a Dolní Lutyně.

V některém z následujících vydání
městských novin Oko přineseme podrob-
né informace o jednotlivých částech Tech-
nologického centra a jejich přínosy pro 
úředníky a hlavně občany.

Michal KOLOVRAT

Od vyhlášení vítězů na dodávku zaří-
zení a softwaru pro nové Technologic-
ké centrum Bohumín uplynuly dva 
měsíce. Nyní už jsou práce v plném
proudu. Projekt za bezmála osm milio-
nů korun s podporou financování 
z fondů Evropské unie ve výši téměř 4,6
milionu pomalu finišuje.

Projekt začal přípravami v roce 2009.
Následovalo podání žádosti na jeho finan-
cování, přijetí žádosti a letošní výběrové
řízení na dodavatele. Nyní je čas na do-
končení celého projektu a jeho přechod
do provozní fáze. Podle plánu by měl tes-
tovací režim proběhnout o prázdninách 
a už od 1. září bude technologické centrum
v plném ostrém provozu. Tím začne ply-
nout doba udržitelnosti projektu, která je
podle podmínek poskytovatele dotace 
stanovena na pět let. Kromě kompletní
výměny informačních technologií (serve-

Technologické centrum finišuje

Provoz školních družin o prázdninách
Před časem proběhl monitoring zájmu o umístění žáků během letních prázdnin ve

školních družinách. Jeho výsledkem je, že v provozu letos bude jen družina při Masa-
rykově škole, a to v 1. a 2. týdnu prázdnin. Mohou se sem přihlásit i případní zájemci
z jiných základek. Ostatní školní družiny se totiž pro nezájem ze strany rodičů oteví-
rat nebudou. Výše stravného bude stejná jako v době výuky, tedy dotovaná. (skok)
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Okna nová, ale vzhled historický

Dosud se sběrna při střídání
v úterý večer uzavřela, středa
byla vyčleněna na stěhování 
a na novém místě se po převo-
zu vybavení otevřela až ve
čtvrtek. »Nyní stihne BM servis
techniku přesunout už ve středu
ráno a ještě tentýž den otevře 
v nové lokalitě,« sdělila Šárka
Plutová z odboru životního
prostředí a služeb. Sběrný
dvůr se tak nyní zdrží na kaž-
dém místě přesně 14 dnů.

Lidé mohou v mobilním dvo-
ře odevzdat velkoobjemové od-
pady (nábytek, koberce), textil,
pneumatiky (maximálně pět
kusů na jeden rodinný dům ne-
bo byt). Obsluha odebírá také
nebezpečné odpady - autobate-

rie, motorové oleje nebo zbytky
barev. Přijímá rovněž elektro-
zařízení a rostlinné zbytky kro-
mě ořezů stromů a keřů.

Jen loni registrovala obsluha
přes 2 600 návštěv a lidé do
dvora odevzdali 300 tun odpa-
du. Za odevzdání odpadu se
zde neplatí. Provozní doba je 
v pondělí až pátek od 10 do 17
hodin a v sobotu od 8.30 do 14
hodin. Letos je dvůr na ces-
tách od 8. března do 13. listo-
padu. (tch, luk)

Sběrna odpadů zkrátila stěhování Vodácká sezona se kvapem blíží
Mobilní sběrný dvůr, který od jara do podzimu dvakrát 

vystřídá devět stanovišť, přichází s novinkou. BM servis vypi-
loval a urychlil přesun zařízení mezi lokalitami. Sběrna už 
nemusí být kvůli přesunu jeden den zavřená, a právě o tento
den se prodlouží pobyt na každém ze stanovišť.

Už čtvrtým rokem otevře
své pomyslné brány městská
půjčovna lodí. Od 1. červen-
ce až do konce září (s výjim-

kou 8. - 9. září) si budou moci
vyznavači vodní turistiky bez-
platně zapůjčit kanoe a rafty
a kochat se krásami meandrů
řeky Odry z vodní hladiny.

Stejně jako v letech minu-
lých budou i letos starobohu-
mínští dobrovolní hasiči pro
zájemce organizovat dopoled-
ní a odpolední sjezdy. Startuje
se vždy v 9 a 14 hodin u nově
vybudovaného nástupního mís-
ta ve Starém Bohumíně. Cíl
plavby je v Zabełkowě. Mimo
tyto stanovené hodiny si bude
možné lodě zapůjčit i v pra-
covních dnech, a to po před-
chozí dohodě s velitelem hasi-
čů Janem Hanuskem (tel. 731
130 686). Podmínkou ale je, že

se sjezdu zúčastní skupina 
alespoň šesti lodí.

Z důvodu bezpečnosti vodá-
ků bude půjčovna v provozu
při průtoku vody v Odře do 60
kubíků za sekundu. Každý 
vodák se musí seznámit s orga-
nizačním řádem půjčovny 
a respektovat zásady chování 
v přírodní památce.

Vodáckou sezonu odstartuje
30. června tradiční rituál Ode-
mykání meandrů řeky Odry. 
Z organizovaných akcí se mo-
hou zájemci těšit také na 
1. polsko-český vodácký mara-
ton na Odře, který proběhne
8. a 9. září, a pomyslnou teč-
kou bude 6. října Uzamykání
meandrů řeky Odry. Další 
informace k vodáckým akcím
na www.mesto-bohumin.cz 
v sekci Volný čas a rubrice 
Vodácká stezka Odra a Olše.

Miroslava ŠMÍDOVÁ, 
vedoucí organizačního odboru

114 let stará radniční budova na rohu Seifertovy a Masarykovy
ulice má nová okna. Objekt patří ke kulturnímu dědictví a výběr
oken proto schvalovali památkáři. Foto: Pavel Čempěl

Na kulturní památce u náměstí září
nová oka. Vypadají a hlavně slouží
mnohem lépe než ta předchozí. Ani 
ta nebyla původní, pocházela ze 70. let
minulého století a byla za zenitem život-
nosti. Netěsnila a škvírami zbytečně 
unikalo teplo.  

Výměna oken začala v polovině května
ve dvorní části historické budovy radnice,
kde řemeslníci instalovali dřevěná euro-
okna se žaluziemi. Pak se práce přesunuly
na stranu ze Seifertovy ulice a nakonec 
z náměstí. Okna na těchto
stranách jsou
dřevěná kast-
lová. »Tvar, ko-
vání a barvu
museli odsouhla-
sit památkáři. 
Jsme rádi, že 
u vnitřních křídel
oken schválili po-
užití izolačních
dvojskel, která sni-
žují tepelné ztráty,«
sdělila Hana Kas-
přáková z investič-
ního odboru. Uved-
la, že do poloviny
června by měla být
okna vsazena, zhruba měsíc budou ještě
pokračovat začiš	ovací a další práce.

Výměna oken na radničních budovách,
které jsou kulturním památkami, je 
finančně nákladná, a proto probíhá po 

etapách. Letos se inovace týká
budovy »B« a tamních šestapadesáti oken
a jedněch dveří. Výměnu za 2,5 milionu
financuje město.

Památkově chráněný objekt bývalé rad-
nice, dnes budova »B« městského úřadu,
pochází z roku 1898. V roce 1945 se úřad

přestěhoval do sousedního komplexu
(dnešní budova »A«) a po adaptaci se pů-
vodní radnice v roce 1953 změnila na 
okresní zdravotnické středisko. Nyní už
ale opět slouží svému účelu. Po rekon-
strukci z roku 2005 se zde nachází živno-
stenský úřad a majetkový odbor. (tch)
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I Byt 1+1, Okružní 1069,
číslo bytu 41, kategorie I., 4.

patro. Byt po celkové rekon-
strukci, plastová okna, v blíz-
kosti centra města s odpočin-
kovou zónou u domu, poblíž
Kaufland a Albert. Plocha pro
výpočet nájemného 27,25 m2,
celková plocha bytu 29,84 m2.
Prohlídka 18.6. v 16.30 - 16.45
hodin a 19.6. v 8.15 - 8.30 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 20.6. v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, Štefánikova
1076, číslo bytu 2, kategorie

I., 1. patro. Zateplený dům 
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 56,30 m2, celková plocha
bytu 56,30 m2. Prohlídka 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 0+1, Čs. armády 1072,
číslo bytu 44, kategorie I.,

8. patro. Věžový dům s funkcí
domovníka, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 28,86 m2, celková plocha
bytu 31,18 m2. Prohlídka 21.6.
v 8 - 8.15 hodin. Licitace se
koná 25.6. v 16 hodin.

I Byt 1+1, Jateční 1154, čís-
lo bytu 22, kategorie I., 5.

patro. Plocha pro výpočet ná-
jemného 47,75 m2, celková
plocha bytu 51,49 m2. Prohlíd-
ka 11.6. v 16.30 - 16.45 hodin 

a 12.6. v 10 -10.15 hodin. Licita-
ce se koná 25.6.v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, Ostravská 366,
číslo bytu 6, kategorie II., 3.

patro. Nízká zástavba v blíz-
kosti centra Starého Bohumí-
na, plastová okna, byt po cel-
kové rekonstrukci včetně GO
elektroinstalace. Plocha pro
výpočet nájemného 66,95 m2,
celková plocha bytu 69,30 m2.
Prohlídka 20.6. v 15.30 - 15.45
hodin. Opakovaná licitace se
koná 25.6. v 16.30 hodin.

I Byt 1+1, Okružní 376, čís-
lo bytu 7, kategorie II., 2.

patro. Nízká zástavba, plasto-
vá okna, byt po rekonstrukci.
Součástí bytu je komora mimo
byt o velikosti 20,16 m2. Plo-
cha pro výpočet nájemného
80,02 m2, celková plocha bytu
80,02 m2. Prohlídka 20.6. 
v 15 - 15.15 hodin. Opakova-
ná licitace se koná 25.6. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, Štefánikova 931,
číslo bytu 4, kategorie I., 2.

patro. Zrekonstruovaný cihlo-
vý dům v centru města. Plocha
pro výpočet nájemného 51,12
m2, celková plocha bytu 53,49
m2. Prohlídka 20.6. v 16 - 16.15
hodin a 21.6. 8.30 - 8.45 
hodin. Licitace se koná 27.6. 
v 15.30 hodin.

I Byt 1+2, Vrchlického 387,
číslo bytu 2, kategorie II., 

1. patro. Nízká cihlová zástav-
ba v centru města v blízkosti
Masarykovy základní školy 
a parku, plastová okna. Plocha
pro výpočet nájemného 55,23
m2, celková plocha bytu 58,66
m2. Prohlídka 25.6. v 15 - 15.15
hodin a 26.6. v 7.30 - 7.45 ho-
din. Opakovaná licitace se
koná 27.6. v 15.45 hodin.

I Byt 1+2, Osvoboditelů
1019, číslo bytu 16, katego-

rie I., 4. patro. V blízkosti zá-
kladní školy a školky, rekon-
strukce koupelny. Plocha pro
výpočet nájemného 54,42 m2,
celková plocha bytu 55,42 m2.

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 
Prohlídka 25.6. v 16.15 - 16.30
hodin a 26.6. v 11 - 11.15 ho-
din. Licitace se koná 27.6. v 16
hodin.

I Byt 1+3, Tovární 426, číslo
bytu 11, kategorie I., 3. pat-

ro. Panelový dům, nová plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet
nájemného 77,09 m2, celková
plocha bytu 80,03 m2. Prohlíd-
ka 25.6. v 16.30 - 16.45 hodin 
a 26.6. v 9 - 9.15 hodin. Licita-
ce se koná 27.6. v 16.15 hodin.

I Byt 1+2, Čs. armády 1072,
číslo bytu 1, kategorie I., 1.

patro. Věžový dům s funkcí
domovníka poblíž nákupního
střediska Billa, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 60,58 m2, celková plocha
bytu 60,58 m2. Prohlídka
25.6. v 14.30 - 14.45 hodin 
a 26.6. v 8 - 8.15 hodin. Licita-
ce se koná 27.6. v 16.30 hodin.

I Byt 1+2, Trnková 282, čís-
lo bytu 2, kategorie II., 

1. patro. Plocha pro výpočet
nájemného 79,48 m2, celková
plocha bytu 83,28 m2. Pro-
hlídka 18.6. v 16.15 - 16.30 ho-
din. Licitace se koná 27.6. 
v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, Čs. armády 1045,
číslo bytu 1, kategorie I., 

1. patro. Nízkopodlažní dům
naproti základní škole, plasto-
vá okna. Plocha pro výpočet
nájemného 56,41 m2, celková
plocha bytu 57,91 m2. Prohlíd-
ka 27.6. v 14.30 - 14.45 hodin
a 28.6. v 8 - 8.15 hodin. Licita-
ce se koná 2.7. v 16 hodin.

I Byt 1+3, Bezručova 1143,
číslo bytu 35, kategorie I.,

7. patro. Věžový dům, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,61 m2, celková
plocha bytu 69,93 m2. Prohlíd-
ka 20.6. v 16.15 - 16.30 hodin 
a 21.6. v 9 - 9.15 hodin. Licita-
ce se koná 2.7. v 16.15 hodin.

I Byt 1+3, Bezručova 1143,
číslo bytu 6, kategorie I., 2.

patro. Věžový dům, plastová
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,61 m2, celková
plocha bytu 69,93 m2. Pro-
hlídka 20.6. v 16.30 - 16.45
hodin a 21.6. v 9.15 - 9.30 ho-
din. Licitace se koná 2.7. 
v 16.30 hodin.

I Byt 1+3, Čs. armády 689,
číslo bytu 13, kategorie I., 4.

patro. Zrekonstruovaný cihlo-
vý dům v centru města, pod-
krovní byt. Plocha pro výpočet
nájemného 98,47 m2, celková
plocha bytu 98,47 m2. Pro-
hlídka 18.6. v 16 - 16.15 hodin
a 19.6. v 9 - 9.15 hodin. Licita-
ce se koná 2.7. v 16.45 hodin.

I Byt 1+2, Čáslavská 304,
číslo bytu 5, kategorie II., 3.

patro. Nízkopodlažní cihlový
dům v klidné části města. V blíz-
kosti škola, nákupní a zdravot-
ní středisko. Plocha pro výpo-
čet nájemného 59,40 m2, cel-
ková plocha bytu 61,10 m2. Pro-
hlídka 27.6. v 16.45 - 17 hodin
a 28.6. 8.30 - 8.45 hodin. Lici-
tace se koná 4.7. v 16 hodin.

I Byt 1+3, Mírová 1016, čís-
lo bytu 39, kategorie I., 10.

patro. Dům po celkové rekon-
strukci v blízkosti školy, škol-
ky, nákupního a zdravotního
střediska. Plocha pro výpočet
nájemného 63,45 m2, celková
plocha bytu 64,45 m2. Prohlíd-
ka 27.6. v 16.15 - 16.30 hodin a
28.6. 9 - 9.15 hodin. Licitace se
koná 4.7. v 16.15 hodin.

I Byt 1+1, Seifertova 603,
číslo bytu 5, kategorie II., 3.

patro. Nízká zástavba, v blíz-
kosti park, školka, základní 
a střední škola. Plocha pro vý-
počet nájemného 54,50 m2,
celková plocha bytu 57,80 m2.
Prohlídka 26.6. v 10 - 10.15
hodin a 27.6. 16 - 16.15 hodin.
Licitace se koná 4.7. v 16.30
hodin.

I Byt 1+3, Studentská 156,
číslo bytu 4, kategorie II., 

2. patro. Nízkopodlažní dům 
v centru města, plastová okna.
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 100,10 m2, celková plocha
bytu 100,10 m2. Prohlídka
27.6. v 16.30 - 16.45 hodin.
Opakovaná licitace se koná
4.7. v 16.45 hodin.

Bližší informace na majetko-
vém odboru, dv. B207, e-mail:
vachtarcikova.lenka@mubo.cz.
telefon 596 092 199.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Ve věžovém domě v Bezručově 
ulici 1143 jsou k dispozici dva
byty 1+3. Foto: Ervín Hudler 
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s t a l o  s eRekordně přetížený kamion

■ Všímaví sousedé oznámili
vloupání do rodinného domku
ve Starém Bohumíně. Společ-
ně s oznamovateli hlídka zadr-
žela u kaple Pustyňa muže 
z Opavy. Odcizené věci vrátil 
a dále měl u sebe batoh s nářa-
dím. Navíc se ukázalo, že je po
muži vyhlášeno pátrání pro
předchozí delikty. Poberta
skončil v rukou Policie ČR.

■ V Rychvaldě dostala hlídka
hlášení o vloupání do bývalé
pekárny v Mírové ulici. Stráž-
níci zde zadrželi dva muže z Or-
lové, kteří kradli kovové potru-
bí. O stejný materiál se zajímal
také kvartet chmatáků v Trn-
kové ulici v Pudlově. Dalšího
muže, který na vozíku převážel
kradené železné prvky lešení,
kontrolovala hlídka v ulici 9.
května. Trubky musel pachatel
vrátit na místo činu v Pudlově
a vyfasoval blokovou pokutu.

■ Pozdě večer projížděla auto-
hlídka Štefánikovou ulicí a na
chodníku zahlédla potyčku
čtyř mužů. Když strážci pořád-
ku vůz otočili a k místu se vrá-
tili, situace už byla jiná - jeden
z mužů pronásledoval zbylé tři.
Hlídka zjistila, že prchající tro-
jice muže přepadla a připravila
jej o mobilní telefon. Strážníci
skupinku polských lupičů do-
stihli ve Vrchlického ulici.
Našli také telefon, který bandi-
té před zadržením odhodili.

Karel VACH, 
ředitel městské policie

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

Maják 
městské policie

Jen samotný transformátor vážil 96 tun a navíc byl na návěsu špatně připevněný. Foto: Jiří Blatoň

Bohumín je městem rekordů. Ovšem 
o ten, který padl 7. června, nikdo neusiloval.
Policie zadržela ve Starém Bohumíně přetíže-
ný kamion, který vážil neuvěřitelných 170
tun. Maximální limit přitom je 48 tun. Pol-
ský dopravce navíc neměl na převoz takové-
ho břemene žádná povolení a stal se tak 
bezkonkurenčně nejtěžším odhaleným nele-
gálním transportem v republice. 

Obří transformátor, který sám o sobě váží 96
tun, přicestoval do Bohumína vlakem. Dále měl
pokračovat do kladenské elektrárny, ale zcela ji-
ným způsobem, než jaký zvolil polský dopravce.
Ten totiž přeložením břemene na kamion a jíz-

dou bez povolení a doprovodu porušil snad
všechny možné předpisy. Dopadenému řidiči
(47) za to hrozí pokuta v řádu desítek tisíc, 
u dopravce může sankce přesáhnout i půl milionu.

Přetížený kamion policie odstavila ve Starém
Bohumíně na spojnici mezi starým a novým
hraničním mostem. Tady hmotnost celého ná-
kladu pomocí speciální mobilní váhy odhalilo
Centrum služeb pro silniční dopravu. Jeho pra-
covníci potvrdili, že za osm let existence centra
jde o nejtěžší zadržené »monstrum«. Přepravu
takto nadměrného nákladu musí povolit silniční
správní úřad, nutností je předem schválená tra-
sa a v neposlední řadě musí u transportu asisto-
vat policie. (tch)

Z autoopravny jsou ohořelé trosky
Deset jednotek hasičů zasahovalo 3. června

ve Starém Bohumíně u požáru funkční auto-
dílny. Po neštěstí z ní zbylo jen obvodové zdi-
vo. Plemeny poničily také sedm osobních aut
a předběžně napáchaly škodu za 800 tisíc. 
Jediným pozitivem bylo, že se požár obešel
bez zranění.

Oheň vyšlehl ze zavedené autodílny, která
fungovala patnáct let, v neděli večer. Na místo
vyrazily tři jednotky profesionálních hasičů z Bo-
humína, Karviné a Orlové. V boji se živlem jim
pomáhalo sedm dobrovolných sborů, z toho tři
bohumínské - ze Starého Bohumína‚ Šunychlu 
a Záblatí. O ohni bylo rovněž informováno kraj-
ské operační středisko v polských Katowicích.

»Při příjezdu prvních jednotek hořela celá autodíl-
na vysokým plamenem. Oheň už začal olizovat stře-
chu sousedního rodinného domku. Hasiči ale dostali
požár pod kontrolu během několika minut, takže 
na domku zbyly po ohni pouze popraskané tabulky
přízemního okna a ohořelé krovy,«uvedl mluvčí
krajských hasičů Petr Kůdela.

Ohňobijci se s požárem vypořádali během 
hodiny. Museli ale z útrob hořící autodílny 
vynést také tři tlakové lahve na acetylen a kyslík
a ochlazovat je proudem vody. Hrozbu exploze
naštěstí včas zažehnali. (red)

Autodílna v bývalé stodole fungovala patnáct let. Po
požáru z ní mnoho nezbylo. Oheň zničil kromě objektu
i sedm vozů. Foto: Tomáš Lach

Zmizel počítač
Nezvanou návštěvu měla fir-

ma v ulici 1. máje ve Skřečoni.
Pachatel se do objektu vloupal
násilím a ukradl výpočetní
techniku. Spolu s poškozením
vstupních dveří se škoda vy-
šplhala na čtyřiadvacet tisíc.

Nezvaný host
Cukrovinky, cigarety a alko-

hol za zhruba devět tisíc si 
v noci odnesl neznámý pober-
ta z jedné bohumínské restau-
race. Do lokálu vnikl po vypá-
čení okenice a okna. (tch)
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Ze sedla kola je lépe vidět než od stolu

Vedení města a odborů radnice jednou
ročně vyrazí na bicyklech do terénu. 

Foto: Pavel Čempěl

Tradiční cyklistickou kon-
trolu absolvovali 29. května
vedoucí úředníci bohumín-
ské radnice. Jako každý rok
vyrazili na objížďku města.
Po té letošní měli v pedálech
asi dvacet kilometrů.

Úřednický peloton zamířil
nejprve ke vnitrobloku ulic
Nádražní a 9. května, kde se
kumulují problémy s nepři-
způsobivými obyvateli. Odtud
pokračoval do Pudlova k vy-
bydlenému domu Na Lou-
kách, který před časem opusti-
li poslední nájemníci. Vedení
města a šéfové odborů nevy-
nechali ani Starý Bohumín.
Projeli ulicí Petra Cingra, kde
se loni demolovaly čtyři domy,
otestovali novou lávku nad
dálnicí a dorazili na náměstí
Svobody zkontrolovat opravu
střechy Národního domu.
Delší zastávku absolvovali při
prohlídce bývalé starobohu-
mínské myslivny, kterou měs-
to prodalo soukromníkovi 
a ten ji te
 rekonstruuje.

Při vyjíž
ce došlo i na bohu-
mínskou část nové cyklotrasy 
z Ratiboře do Chotěbuzi nebo
obhlídku rekonstrukce hasič-
ské zbrojnice v Šunychlu.
Svou kontrolu úředníci zakon-

čili v areálu Bosporu za par-
kem. Prohlédli si místo, kde by
v budoucnu měla stát sportov-
ní hala. Nevynechali ani no-
vou atrakci - adventure golf,
který byl otevřen 1. června.

Na letošní cyklistickou pro-
hlídku vyrazilo vedení Bohu-
mína už popatnácté. Mnoho-
krát se totiž potvrdilo, že problé-
my je nutné znát nejen od sto-
lu, ale také z terénu. (balu)

Frézování 1,5 kilometru dlouhého úseku probíhalo za provozu. Kvůli
asfaltování je ale nutné silnice uzavřít. Foto: Pavel Čempěl  

Jisté omezení dopravy si
vyžádá právě probíhající 
oprava jedné z nejvytíženěj-
ších komunikací v centru
města. Ředitelství silnic a dál-
nic se pustilo do renovace
silnice I. třídy, která vede po
ulicích Čs. armády, Štefáni-
kově a Jana Palacha. Nový
povrch dostane půl druhého
kilometru dlouhý úsek silni-
ce od hasičské zbrojnice až
ke gymnáziu. 

První fázi obnovy vozovky
tvoří frézování. V centru pro-
běhlo od 6. do 13. června a sil-
ničáři odstraňovali původní
asfalt po etapách. Frézování
probíhalo za provozu, v žád-
ném úseku si nevyžádalo uza-
vírku silnice. Při pokládání
nového živičného povrchu už
ale je situace jiná. V této fázi
rekonstrukce se silničáři bez
dílčího uzavření silnic neobe-
jdou.

Od 13. do 15. června probíhá
asfaltování v ulici Čs. armády

od hasičské zbrojnice až ke kři-
žovatce se Štefánikovou ulicí.
V druhé etapě, od 16. do 19.
června, dojde na zbylé úseky.
»V době pokládky budou dotčená
místa pro dopravu zcela uzavře-
na, výjimku budou mít pouze au-
tobusy, zásobování a vozidla poli-

Řidiči, pozor na uzavírky v centru

cie, hasičů a záchranářů,« upo-
zornil Petr Sobek z odboru 
dopravy. V době pokládky no-
vých živičných povrchů by se
měli motoristé inkriminova-
ným úsekům vyhnout a zvolit
pro jízdu centrem města jiné
trasy. (tch, luk)

Knihovna vylepšuje
Revize knihovního fondu

a stavební úpravy dočasně 
uzavřou bibliotéku v Novém
Bohumíně. Omezení potrvá
od 25. června do 7. července.

Knihovna úpravami zvýší
komfort pro své čtenáře. Vý-
stavby se dočká nový chodník
a poblíž přibude stojan na ko-
la. Modernizace se nevyhne
ani interiéru. Vylepšovat se
bude vzhled vstupního foyer,
do přednáškové místnosti se
vydají malíři a technici opraví
také žaluzie. Knihovna zvažu-
je, že obnoví rovněž malbu ko-
lem dveří v dětském oddělení.

Pracovnice bibliotéky využijí
čtrnáctidenní výluku ke kom-
pletní revizi knihovního fondu
v dětském oddělení, studovně
a hudebním oddělení. Po dobu
uzavření knihovny mohou
čtenáři navštěvovat pobočky 
v městských částech. Ve Sta-
rém Bohumíně je otevřeno 
v úterý a pátek od 13 do 17 ho-
din, v Záblatí ve stejnou dobu
v pondělí. (luk, red)

k r á t c e
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p o z v á n k aStudentce unikl »o vlásek«
český rekord

Kdyby někdo přišel o 70 centimetrů vlasů, neměl by na hla-
vě nic. Tereza Kaniová (15) ze Záblatí má ale stále bujnou kšti-
ci. Před návštěvou holiče totiž aspirovala na český rekord 
v délce vlasů, ty její měřily 137 centimetrů. Za celý život na-
vštívila kadeřníka jen třikrát a vždy si nechala jen zkrátit 
konečky. Teď se ale poprvé odhodlala k radikálnímu střihu. 

Tereza Kaniová ze Záblatí měla
ještě v květnu nejdelší vlasy v re-
gionu a možná i v republice.
Měřily 137 centimetrů.

Foto: Jiří Spáčil

I po zkrácení o 70 centimetrů 
zůstala studentka dlouhovlasá.
Te� už si prý bude hřívu zastřihávat
průběžně. Foto: Pavel Čempěl

»Rok a půl jsem řešila, jestli se
ostříhat nebo ne. Celá rodina mě
od toho zrazovala. Až mamka
nakonec uznala, že mít extrémně
dlouhé vlasy je dost nepraktické,«
svěřila se Tereza. Dodala, že
jen mytí, při kterém spotřebo-
vala až šest dlaní šamponu, jí

zabralo půl druhé hodiny. Ta-
ké sportování, které má velmi
ráda, bylo kvůli dlouhému dvo-
jitému copu nepohodlné. Sple-
tené vlasy byly těžké a při prud-
ším pohybu jí »nafackovaly«.

Terka měla bezkonkurenčně
nejdelší vlasy v Bohumíně 
a nejen to. Její jméno se mohlo
ocitnout v České knize rekor-
dů. Pramínky totiž měla o dva
centimetry delší než vlasy do-
savadní držitelky rekordu v dět-
ské kategorii. Tereze ale rekord
unikl o čtrnáct dnů. Kdyby
měření proběhlo před jejími
květnovými narozeninami, pr-
venství by měla v kapse. Dosa-
žením zletilosti se ale ocitla 
v »dospělácké« kategorii, kde
drží rekord žena s vlasy dlou-
hými 209 centimetrů. Tu už
ale studentka orlovského gym-
názia dohánět nehodlá, a tak
navštívila lazebníka. 

Radikální zkrácení dlouhé
hřívy nenesla těžce jen rodina.
I holičce se třásly ruce a málem
uronila slzu. Terce se ale ulevilo.
Tři dny si sice na kratší vlasy
zvykala, ale te
 je může nosit
rozpuštěné, má »lehčí« hlavu 

a oblíbený tenis a volejbal je
mnohem pohodlnější. Středem
pozornosti ale zůstává pořád.
Dříve se za ní všichni otáčeli
kvůli »rekordní« délce vlasů,
te
 proto, že se jich zbavila. 

Pavel ČEMPĚL

»Tržnice« volnočasových akti-
vit. I tak by se s trochou nadsázky
dala popsat Bambiriáda. Akce se
čtrnáctiletou tradicí má formu
přehlídky pod širým nebem, na
které se prezentují občanská
sdružení a střediska volného ča-
su. Dětští návštěvníci si pak z je-
jich nabídky mohou vybrat čin-
nost, která jim nejvíce sedne.

Bambiriáda zavítá jednou ročně
do všech krajů České republiky. Na
severní Moravě se letos konala v Os-
travě, Třinci, Českém Těšíně a po-
prvé také v Bohumíně. Dvoudenní
přehlídka u nás probíhala 25. a 26.
května v Hobbyparku. Svou činnost

tady příchozím předvádělo na třicet
organizací a sdružení z celého Karvin-
ska, Ostravy a také z Polska. »Vzhle-
dem k poloze Bohumína bylo od začátku
jasné, že přehlídka bude mezinárodní,«
konstatoval hlavní koordinátor bohu-
mínské Bambiriády Roman Štolfa.

V Hobbyparku se dětem a mládeži
představili hasiči, kynologové, mo-
deláři, ochotníci, vodáci. Ti zároveň
rozjeli náborovou akci do budoucího
vodáckého kroužku, který by měl
vzniknout po prázdninách. Premié-
rová přehlídka volnočasových akti-
vit u nás dopadla na výbornou a těšila
se nebývalému zájmu. Podle organi-
zátorů ji navštívily dvě tisícovky 
malých i velkých diváků. (erh)

Děti si samy vybíraly, jak chtějí trávit volný čas

Své svěřence přivezly do parku hned dva psí útulky, bohu-
mínský a dětmarovický. Foto: Roman Štolfa

Letní detektivka
Prázdninový kolotoč bude

detektivní. Letní akce pro děti
od 6 do 15 let, kterou už tře-
tím rokem připravuje město
Bohumín s více než dvaceti
organizacemi, se roztočí 8.
července v 16 hodin na ná-
městí T. G. Masaryka. Letos se
děti vžijí do rolí kriminalistů.

Holky a kluky, kteří budou
trávit prázdniny ve městě a ne-
chtějí se nudit doma, opět če-
kají čtyři týdny zábavy. Každé
všední dopoledne od 9. čer-
vence až do 4. srpna se od 9 do
12 hodin sejdou na různých
místech v Bohumíně a budou
plnit dobrodružné úkoly a roz-
plétat detektivní příběhy. Účast
je zdarma. V prvním týdnu
proběhnou sportovní aktivity,
tvůrčí dílny, výlet do hájenky 
a sokolovny v Záblatí. Ve dru-
hém týdnu to bude výlet na
přehradu Kružberk, cyklovýlet
či opékání buřtů. Ve třetím
týdnu je nově připraven Break
Dance a žonglování a osvědče-
ná akce na Kališově jezeře. 
V posledním týdnu přibude
plavání v aquacentru, a pak
velké finále se strážníky a hasiči.
Současně bude probíhat Malý
prázdninový kolotoč v kni-
hovně v Novém Bohumíně,
kde každý pracovní den mohou
děti plnit úkoly od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin. Bližší informa-
ce najdete na webových strán-
kách města v sekci Volný čas.

Martina OLÁHOVÁ, 
sociální odbor
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Mysleli na zdraví i na zábavu
31. května se na Základní škole Čs. armády

konal třetí ročník Dne zdraví. Žáci druhého
stupně si mohli vybrat dle vlastního zájmu
čtyřhodinový dopolední program. Ve tří-
dách se konaly různé dílničky a besedy, které
probíhaly pod vedením odborníků, dobro-
volníků či pedagogů. 

Do školy zavítali v rámci akce městští strážní-
ci, hasiči, zdravotníci. Dorazila také Vlasta 
Šebestová a Anděla Brázdilová z onkologického
centra Karviná nebo Ladislav Holba z Charity
sv. Alexandra. Ten dětem ukázal, že i lidé s han-
dicapem mohou žít plnohodnotný život a že pes
je opravdu nejlepším přítelem člověka. 

Žáci měli možnost změřit si tlak a index těles-
né hmotnosti (BMI). Pro děvčata si připravil
besedu ženský lékař Petr Langer, klukům se nao-
pak zalíbila údržba kola s profesionálem v oboru
Davidem Kolesárem. Dále jsme vařili, cvičili 
aerobik, hráli hry, sázeli bylinky a mnoho další-
ho. Věříme, že tento den byl zpestřením nejen
pro nás žáky, ale i pro pedagogický sbor. Akce se
nám líbila a jsme rádi, že ji škola pořádá.

Po dopoledním programu se na školním dvoře
rozběhl den dětí. Žáci si připravili taneční a pě-
vecká vystoupení, těm nejmenším udělal radost
skákací hrad. Akce se naší škole velmi povedla.
Děkujeme učitelům a především hostům, kteří 
s námi strávili příjemný den. Těšíme se na příští
rok a věříme, že nás zase něčím překvapí.

Veronika SÝKOROVÁ, Tereza HORNÍČKOVÁ,
žákyně 9. A

Dopolední program zpestřili žákům praktickými 
ukázkami také barmani a kadeřnice ze SŠ Bohumín.

Foto: ZŠ Čs. armády

Oranžová pomoc míří do Salome
Více než tisíc lidí zavítalo 2. června na den otevřených dveří

do Elektrárny Dětmarovice (EDĚ). Návštěvníci kromě pro-
hlídky pomohli také dobré věci. Součástí programu bylo
Oranžové kolo Nadace ČEZ. Pro bohumínský stacionář Salo-
me na něm lidé »našlapali« přes 50 tisíc.

»Stačila minuta jízdy na speciál-
ním rotopedu. Vyšlapanou energii
přepočítáme na peníze, které vě-
nujeme těm nejpotřebnějším,«
vysvětlil ředitel EDĚ Vlastimír
Kontrik princip charitativního
projektu Oranžové kolo, které

rozdělilo ve prospěch dvou ne-
ziskových organizací sto tisíc.
Patří k nim i Salome, denní sta-
cionář Slezské diakonie. Nyní
se stará o 28 chlapců a dívek 
s tělesným, mentálním a kom-
binovaným postižením, nebo 

s poruchami komunikace a au-
tismem. Pracovníci stacionáře
se snaží zlepšovat fyzické, psy-
chické a sociální dovednosti
dětí. Posílit ochrnuté nebo osla-
bené svaly jim pomáhá rehabi-
litační přístroj MOTOmed. Ze
získané částky zakoupí stacio-
nář další příslušenství, a rozší-
ří tak možnosti léčby. »Dosud
nám chyběly doplňkové úchyty
na ruce, které umožňují procvi-
čovat také svaly paží a horní části
těla,« říká o využití příspěvku
vedoucí stacionáře Jana Březi-
nová. Sdružení potřebuje také
nové rehabilitační míče, polo-
hovací vaky a další speciální
pomůcky pro těžce tělesně po-
stižené.

Alice LUTIŠANOVÁ

Vedoucí bohumínského stacionáře
Salome Jana Březinová, ředitel EDĚ
Vlastimír Kontrik a ředitelka druhé
obdarované organizace, orlovského
Domova Vesna, Martina Šilhárová.

Foto: Nadace ČEZ

Víkendové setkání
pěstounských rodin

Už podeváté zorganizoval
sociální odbor, oddělení so-
ciálně-právní ochrany dětí,
setkání pěstounských rodin.
Seminář, na kterém se orga-
nizačně podílel také klinický
psycholog a městská policie,
se uskutečnil 12. a 13. květ-
na v Horní Lomné v Besky-
dech. Setkání se zúčastnilo
11 pěstounských rodin, 20
dětí a 15 dospělých. 

Pro náhradní rodiče byl při-
praven odborný program, za-
měřený na řešení výchovných,
sociálních a jiných problémů,
souvisejících s péčí o děti a je-
jich výchovou. Děti si užily
bohatý kulturní a sportovní
program.       

První den pobytu završilo
opékání párků u táboráku se
zpěvem za doprovodu kytary.
Po setmění následoval přesun
do penzionu, kde probíhala do
pozdních hodin diskotéka pro
náctileté. Tančili ovšem všich-
ni bez rozdílu věku. V neděli
absolvovala většina účastníků
turistický výlet po okolí s hon-
bou za pokladem. Velký záži-
tek to byl zvláště pro nejmenší.

Snahou organizátorů bylo,
aby se všichni cítili spokojeně,
vychutnali si chvilky pohody 
a klidu v krásném horském
prostředí, načerpali nové síly,
popovídali si, zapojili se do
společného programu a podě-
lili se s ostatními o vlastní zku-
šenosti. Velký dík za to, že vše
dopadlo na jedničku, patří
všem zúčastněným. 

Halina JUŘIČKOVÁ, 
Helena BABISZOVÁ, 

sociální odbor

Branný den škol
ZŠ Skřečoň pořádá 22. června

od 8 hodin na Gliňoči den
branné a sportovní všestran-
nosti. Na programu je závod
šestičlenných hlídek všech bo-
humínských škol v branných
disciplínách (zdravověda, střel-
ba, topografie, požární ochra-
na), ukázky staré vojenské
techniky a hasičské techniky.
Do areálu dorazí také doprav-
ní policisté z Ostravy nebo 
sanitní vozidlo Českého červe-
ného kříže. (red) 

k r á t c e
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Vědí, kdy a jak zmáčknout spouš�

Studentky gymnázia bodovaly ve fotografické soutěži časopisu Bridge.
Bára Kubáňová (vlevo) zvítězila, Alžběta Dudová skončila na 5. místě

Foto: Jana Sochorová

Studentky gymnázia uspě-
ly v celostátním klání. Od za-
čátku školního roku probí-
hala fotografická soutěž s ča-
sopisem Bridge, který se za-
měřuje na podporu výuky
angličtiny na středních ško-
lách. Úkolem účastníků sou-
těže »The Right Time, The
Right Angle« bylo zaslat fo-
tografii pořízenou v České
republice, která bude něčím
výjimečná, a doplnit ji krát-
kým anglickým popisem.

Někteří studenti bohumín-
ského gymnázia se rozhodli této
soutěže zúčastnit a vzhledem 
k jejich talentu to byla správná
volba. V konkurenci autorů
více než 600 fotografií se totiž
absolutní vítězkou stala Bára
Kubáňová ze sexty, která zasla-
la fotku osamělého muže na
Starých zámeckých schodech.
Na krásném 5. místě pak skon-
čila Alžběta Dudová z kvarty
se snímkem z retro kavárny.

Pro mnohé fotografy by zřej-
mě nebylo jednoduché vybrat
pouze jedinou fotografii do

soutěže, ale děvčata měla hned
jasno. »Od dětství se zajímám 
o umění. Jednou mě kamarádi
vzali do ostravské kavárny, která

Vítězný snímek A Lonely Man.
Foto: Bára Kubáňová

je celá zařízená v retro stylu. Pro-
středí, ve kterém se scházejí mladí
umělci, mě nadchlo. O soutěžní
fotografii bylo rozhodnuto,« uved-
la Alžběta. »Já jsem zachytila
svoji snad nejoblíbenější část Pra-
hy - Staré zámecké schody. Fasci-
novaly mě už odmala, takže při
výběru snímku, který pošlu do
časopisu, byly od začátku mou
jasnou volbou,« dodala Bára. 

Vítězné snímky vybral zná-
mý fotograf Pavel Šmíd. Oce-
nil jak profesionální kvalitu 
obou snímků, tak také výbor-
nou kompozici a v neposlední
řadě jejich impozantní atmo-
sféru. Studentky byly odměně-
ny nejen krásným pocitem 
z vítězství, ale i hodnotnými
cenami. 

Jana SOCHOROVÁ

Maturitní zkoušku už mají studenti posled-
ního ročníku gymnázia za sebou a čekalo je
slavnostní ukončení studia. Takzvané vyřaze-
ní maturantů se konalo 31. května v kině.

Na úvod vystoupil školní pěvecký sbor pod ve-
dením Zuzany Macurové, který po studentské
hymně přidal ještě tři písně. Na výbornou se zhos-
tili vystoupení i ostatní účinkující (Kateřina Beie-
rová - klavír, Michael Reese Field - kytara). Slav-
nostní ráz akci dodalo i ocenění nejlepších stu-
dentů městskou komisí pro občanské záležitosti.

Ředitel Gymnázia Františka Živného Miro-
slav Bialoň demonstroval, jakým vývojem prošli
nynější maturanti v průběhu čtyř či osmi let 
jejich studia a jak se změnilo i samotné gymnázi-
um. Padlo i jedno impozantní statistické číslo -
Michaela Maluchová se stala 5 000. absolven-
tem v historii gymnázia. Na závěr ředitel popřál
maturantům š	astnou cestu do života, a pak 
už došlo na rozdávání maturitních vysvědčení.
Obdrželo ho 76 absolventů, z toho 31 složilo
maturitu s vyznamenáním.

Romana DAVIDOVÁ

Maturantům končí jedna životní etapa

Správci už jsou 
na hřištích 

Na začátku června jsme
vyškolili šest správců hřišť,
které až do září potkáte na
vybraných hřištích. Příchozí
se mohou aktivně zapojit do
dění na hřišti tři dny v týdnu
dle zveřejněného rozpisu a
za příznivého počasí od 16
do 19 hodin. 

Projekt »Hřiště bez nudy« je
určen dětem a mládeži od 7 do
20 let. Vyškolený správce s se-
bou nosí k zapůjčení sportovní
potřeby a dohlíží na dodržová-
ní provozního řádu a pravidel
hřiště. Zveme všechny děti 
a mladé lidi. Neváhejte, stavte
se a zůstaňte. Kromě zápolení
u klasických sportů zažijete na
hřišti třeba i spoustu legrace.
Těšíme se na vás na hřištích
na sídlišti Tovární, ve Starém
Bohumíně u školy a v ulici
Svat. Čecha (za Hruškou).

Renáta TUROŇOVÁ, 
občanské sdružení Bunkr

Děkuji nálezci 
mé peněženky

Děkuji tímto velice
vděčně poctivému nálezci
mé peněženky s 830 koru-
nami, kterou odevzdal 31.
května v pokladně prodej-
ny Lidl. Dík rovněž patří
pokladní a paní Žurkové,
které nález ohlásily měst-
ské policii. Obdivuji, že se
v dnešní kritické době ještě
najdou tak vzácně poctiví
lidé. Pokud by to bylo
možné, ráda bych poctivé-
mu nálezci poděkovala 
osobně. 

Štěpánka DAVIDOVÁ

Rocková show Grogu
Open air rocková show se

skupinou Grog se koná v so-
botu 16. června ve 20 hodin 
v areálu sokolovny v Záblatí.
Kromě hitů světových a tu-
zemských kapel zazní i skladby
z posledního alba Visalaje a no-
vé songy z připravovaného
CD skupiny. Akce se uskuteč-
ní za každého počasí. K dispo-
zici bude velkokapacitní stan.
Více na www.grog.cz či telefo-
nu 737 016 828. (luk)

p o z v á n k y
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Adventure, neboli golfové dobrod

Turecké tržiště přímo na náměstí

Majitelé věcí se 
zájemci z legrace
smlouvali ve stylu
tureckého trhu. 

Foto: 
Pavel Čempěl

Textil, bižuterie, učebnice 
a také něco na zub. Náměstí
T. G. Masaryka a vlastně celý
Bohumín zažil 26. května
první studentský bleší trh.

S nápadem přišli sami stře-
doškoláci. Hlavně dívky
řešily, že mají
doma

plné skříně oblečení, ze které-
ho už odrostly nebo jej nenosí.
»Byl to jen krůček k záměru uspo-
řádat blešák, na kterém si můžeme
věci koupit i vyměnit a obměnit si
tak šatník,« uvedla za iniciátory

akce Denisa Glacová.
Na náměstí dorazila

asi desítka mladých
obchodníků, hlavně
z gymnázia. Na pulty
rozložili převáženě

textil, ale také knihy,
hračky a další. Blešák

nabídl studentům také
možnost prezentovat své
dovednosti. K mání byla
například ručně zhotove-

ná bižuterie a domácí
pečivo. (luk)

Počet drah už padl, je třeba
ještě doplnit, že každá vyrostla
na ploše 35 metrů čtverečních.
Dráhy mají různé terénní ne-
rovnosti, vyvýšeniny, boule,
vodní past nebo písečné bunk-
ry. Adventure golf mohou hrát
jednotlivci nebo skupiny maxi-

málně čtyř hráčů. Cílem je do-
pravit míček co nejmenším po-
čtem úderů do jamky. Hráči na
začátku vyfasují kartu, na kte-
rou si průběžně zapisují skóre,
které se po absolvování všech
drah sečte. Golfista s nejmen-
ším počtem úderů vyhrává.

Nová atrakce, jenž vyrostla
za parkem vedle aquacentra, je
v provozu každý den od 9 do 21
hodin. Novou odnož golfu si
tady mohou zahrát návštěvníci
každého věku, minimálně však
tříletí. Za hodinu a půl hodiny
hry zaplatí 120 korun, za kaž-

Je teprve osmé v republice.
V Bohumíně slavnostně otev-
řelo 1. června své brány zcela
nové hřiště pro adventure
golf. Úderem desáté hodiny
dopoledne odpálili první 
hráči golfové míčky, součas-

ně na všech
osmnácti
drahách. 

Adventure
golf není ani 

náhodou 
»snobskou« 

zábavou. Užijí 
si ho i rodiny 

s dětmi.

▲ Plochu golfových drah hřiště tvoří umělá tráva. Cihly fungují jako mantinely, od kterých je možné míček odr
otevření »pokřtily« hřiště na pétanque. Součástí nového areálu jsou hned tři.
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družství Den dětí a paní ředitelky

Jedinečná atmosféra nočního kostela

dou dalších půlhodinu 40 ko-
run. Děti do výšky 100 cm v do-
provodu dospělého mají vstup
volný. Pro studenty, seniory 
a návštěvníky aquacentra platí
zlevněné vstupné. Výhodné je
rovněž rodinné vstupné.

(erh)

rážet. ▲ Mažoretky při slavnostním 
Foto: Pavel Čempěl

Prvního června se po celé zemi otevře-
ly dveře chrámů a Bohumín nebyl výjim-
kou. Jedinečnou atmosféru si v rámci
Noci kostelů mohli vychutnat návštěvníci
ve Starém i Novém Bohumíně, kde byl zá-
jemcům zpřístupněn evangelický kostel.

Na příchozí čekaly komentované prohlíd-
ky, při kterých se dozvěděli zajímavosti 
o historii svatostánku a mohli nahlédnout
do jinak nepřístupných zákoutí včetně kos-
telní věže. Připravena byla také kavárna 
s čajovnou a o hudební kulisu se starali hrá-
či na varhany a housle. Zvláštní záležitostí,
se kterou se člověk na podobném místě těž-
ko setká, bylo filmové představení. Diváci
mohli zhlédnout krátkometrážní, na Oscara
nominovaný snímek Most.

Tradiční Noc kostelů byla šitá na míru
hlavně návštěvníkům, kteří do svatostánků
moc často nechodí. I pro bezvěrce byl 
pohled »za oponu« chrámu a jeho noční 
atmosféra mimořádným zážitkem. (red)

Svíčkami osvětlený 
interiér evangelického 
svatostánku během 
Noci kostelů. 
Foto: Jarmila Gabryšová

Oslava dne dětí, blížícího se konce školního roku, ale také jedno
velké loučení. Skřečoňská základní škola pořádala v sobotu 9.
června na novém školním hřišti dětský den a »oslavenci« se také
postarali o hlavní část programu. Současně se sympaticky
rozloučili s dlouholetou a všemi oblíbenou ředitelkou.

Každá třída školy si připravila a secvičila taneční číslo.
Kdo by ale čekal nějaké sterilní kreace, šeredně by se spletl.
Skřečoňáci mají smysl pro humor a jednotlivá čísla hýřila
vtipem. Školáci se převlékali do kostýmů a předváděli unikátní
choreografie.

Jedinečný byl také způsob, jakým se žáci loučili s končící 
ředitelkou Marií Valuštíkovou. Před začátkem jednotlivých
vystoupení dorazil k »čestné lóži« chlapecký vyslanec dané
třídy a věnoval paní ředitelce jednu růži. Nejeden mladý
gentleman i poklekl. S posledním tónem závěrečného 
vystoupení pak jednotlivé růže vytvořily celou kytici. (red)

Ze všech vystoupení 
čišela energie a optimismus. 
Foto: Pavel Čempěl

OKO
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POKUŠENÍ MOCNÝCH
Případ David Rath způsobil zděšení

na české politické scéně - arogantní a se-
bestředný hejtman a poslanec ČSSD,
který nikdy nenechal na vládní koalici
suchou nit a který tak hlasitě halekal 
o nutnosti boje s korupcí, byl díky dob-
ré práci policie a státního zastupitelství
chycen přímo při činu se 7 mil. Kč 
v krabici... prý o penězích nevěděl, ně-
kdo mu je podstrčil, je to provokace mi-
nistra vnitra, je politickým vězněm jako
Tymošenková na Ukrajině - proboha co
ubožejšího ještě uslyšíme?

Soudný člověk, a	 je příznivcem jakéko-
liv politické strany, si na to sám udělal ná-
zor - věřme, že definitivní tečku za ní rych-
le udělá nezávislý soud. Pro ČSSD to ale
je obrovská noční můra - z jejich mediální
hvězdy se přes noc stal hlavní aktér roz-
sáhlé korupce veřejných peněz. ČSSD se
te
 zoufale snaží přesvědčit, že to Rath
všechno sám a že jejich partaj je v tom ne-
vinně - věříte tomu?  

Rath by nebyl schopen chovat se jako
samolibý gubernátor, pokud by mu jeho

věrní vše neodhlasovali na radách, zastu-
pitelstvech či stranických schůzích. Nikdo
z ČSSD nepřizná, že to byla jejich partaj,
která mu zametla cestičku do sněmovny 
i na hejtmanství; nikdo z vedení středo-
české ČSSD nepřiznal chybu a nerezigno-
val na stranické funkce, nerezignoval ani
nikdo z radních středočeského kraje, kteří

přitom několik let věrně sloužili Rathovi 
a vždy mu vše odhlasovali. Pokud by se
navíc ukázalo, že toto byl i jeden ze způso-
bů, jak se ČSSD financuje - my nic, my
muzikanti…

Držme palce orgánům činným v trest-
ním řízení, aby ještě razantněji vyrazili po
všech bývalých i současných podezřelých
korupčních kauzách, bez ohledu na aktu-
ální vládnoucí garnituru! Žádná funkce
ani moc z ní vyplývající nepatří tomu
funkcionáři, který ji zrovna vykonává - má
přece spravovat věci veřejné a sloužit 
veřejnému zájmu. Arogance moci, nere-
spektování názorů jiných, přesvědčení 

p o l i t i k a

o vlastní neomylnosti a skrytá likvidace
svých kritiků určitě nepatří do žádoucí vý-
bavy veřejných činitelů, na které občané
ve volbách přenesli tíhu odpovědnosti. 

Kopytovská jednotka hasičů poté, co
předložila důkazy o tom, že radnice něko-
lik měsíců lhala, byla na návrh městských
radních za ČSSD okamžitě zrušena - »pro-
vinili« se tím, že si nenechali jen pro sebe,
že ačkoliv radnice všem tvrdila, že je poda-
ná žádost na pořízení autocisterny pro je-
jich jednotku, v originálu žádosti radnice
černé na bílém píše, že je určena pro jed-
notku šunychelskou. Co by radnice ztrati-
la, kdyby férově přiznala svou chybu a ne-
pravdivost informace, že žádala o dotaci
na auto pro kopytovské hasiče? Nebo že
bude raději šetřit a nenakoupí novou ha-
sičskou techniku? Kopytovští nechtěli nic
jiného, než pravdivé informace a rovný
přístup ke všem hasičským jednotkám;
smířili by se i s tím, že holt na autocister-
nu te
 nejsou peníze - jenže tyto, prý 
»arogantní, ambiciózní a nepřijatelné po-
žadavky« radnice vyřešila po svém - zruši-
la jednotku. 

P.S. K požáru ve Starém Bohumíně byli
povoláni hasiči až z Rychvaldu, Orlové-
Poruby, Petrovic-Závady… 

David MARYŠKA, zastupitel za ODS

Mediální bublina, která vznikla po zrušení
zásahové jednotky SDH v Kopytově, nabyla
obludných rozměrů. Zatímco jedni jsou zo-
brazováni v rolích mučedníků, druzí jsou 
osočeni z podvodu, manipulace a označeni
skoro za gaunery. Účelovým překroucením
faktů a zpolitizováním celé kauzy jsme my,
bohumínští hasiči, znechuceni.

Jak ukázal pořad Reportéři ČT, neznalost pro-
blému uvádí nezasvěceného do slepé uličky. Pří-
kladem byl reportér, který v Bohumíně natáčel.
Nepochopil, co vedlo zastupitele k rozhodnutí.
Pochopit ani nechtěl, »jasno« už měl předem.
Například v Šunychlu natáčel se šesti dobrovol-
nými hasiči, v reportáži se ale objevil jen jeden.
Hasiče, kteří kdysi byli v jednotce SDH Kopytov
a mají k jejím praktikám co říct, z reportáže pro
jistotu »vystřihl«.

Cela kauza se zbytečně nafukuje. S cisternou
pro Kopytov se počítalo a všichni hasiči v Bohu-
míně to věděli. Nemůžeme za to, že ministerstvo
nastavilo parametry dotace tak, že její udělení se
stalo skoro nežádoucí. Místo toho se z televize do-
zvíme, že si kvůli neexistujícímu autu Šunychelští
opravují zbrojnici. Už samozřejmě nezazní, že 
oprava je naplánována tři roky dopředu a SDH
Šunychl dal při rozdělování peněz z rozpočtu
přednost zbrojnici v Kopytově. A proč to nezazní?
Protože se to nejen médiím nehodí do krámu.

Zkušenosti s některými kolegy hasiči z Kopy-
tova by vydaly na román, bohužel negativní.
Přesto nepíšeme petice, nešíříme polopravdy 
a nemystifikujeme veřejnost. Ale už je nám os-
tatním jasné, proč si hasiči v Šunychlu oddechli,
když v roce 2008 někteří jedinci z jejich jednot-
ky odešli do té v Kopytově. Problémy v Šuny-
chlu od té doby ustaly. I když nám nepřísluší
hodnotit kroky zastupitelů, útoky i na osobní 
úrovni nás vedou k tomu, abychom vyjádřili pl-
nou podporu zřizovateli, městu Bohumín se sta-
rostou v čele. A říkáme to jako obyčejní hasiči,
nejsme politici, nepotřebujeme se zviditelňovat.

Neupíráme kolegům z Kopytova zásluhy v do-
bě povodní a živelných katastrof a nejsme nad-
šení, jak celá situace vygradovala. Ale nerespek-
tování pravidel, podrazy, nekolegialitu a opako-
vané útoky bychom netrpěli ani my. Je s podi-
vem, že takové problémy v jiných jednotkách ve
městě nejsou. 

V Bohumíně nyní máme pět výjezdových jed-
notek SDH a v nich 90 mužů. Spolupráce s měs-
tem pro nás byla a je vynikající a chceme, aby ta-
ková zůstala. Uděláme pro to vše, už kvůli obča-
nům. Výjezdová jednotka v Kopytově skončila,
hasiči jako takoví ne, tamní SDH funguje dál.
Že to jde i bez výjezdové jednotky, sbor ukázal
v minulých letech. 

Okrskový aktiv Bohumín, SDH Šunychl, 
Starý Bohumín, Vrbice, Skřečoň a Záblatí

Kopytovská »kauza«
je překroucená a zpolitizovaná

Hasiči se staví 
za město:

k r á t c e

Registr mimo provoz
Od 2. do 4. července bude

na radnici mimo provoz registr
vozidel. Pokud potřebujete
přepsat auto, přij
te do 29.
června. Omezení si vyžádá ob-
měna počítačového vybavení 
a napojení na centrální registr
vozidel. Plný provoz bude ob-
noven 9. července. Omezení
se netýká evidence řidičů. (pav)

Bluegrass festival
V Dolní Lutyni bude opět

znít bluegrass. V sobotu 30.
června od 12.30 hodin se ve
westernové Hospůdce u Mirka
uskuteční III. ročník Silessian
bluegrass festival. Vystoupí je-
denáct BG kapel, v doprovod-
ném programu pak skupina 
orientálních i country tanců.
Večer proběhne ohňová show. 

(pp)

Za vysvědčení do kina
Všichni školáci, kteří budou

mít samé jedničky a přijdou se
vysvědčením pochlubit do ki-
na, dostanou zdarma vstupen-
ku na premiéru animovaného
filmu Doba ledová 4. Promítat
se bude v pátek 29. června ve
14 a v 16 hodin. (red)
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Memoriál Janka Ferdyna

Kytarové vystoupení malých krtečků 
v rytmu rocku pod názvem »Krtkova roc-
ková show« zaujala diváky i porotu nato-
lik, že obsadilo 3. místo a postup do Prahy.
Zdejší finále probíhalo 26. května v hale
Arény Sparta v Libni. Zde malé cvičenky
získaly také 3. místo a velký pohár.

Sdružení »Děti fitness« se více než 13
let snaží u dětí budovat vztah ke sportu.
Ročně se rozličných akcí sdružení zúčastní
přes 20 000 lidí. »Děti fitness aneb spor-
tem proti drogám« je formát soutěže pro
ty, kteří chtějí být ve formě, ale nehodlají
se věnovat aerobiku či tanci na vrcholové
úrovni. V základních kategoriích proto
nejsou žádné povinné prvky dokazující
rozsah nebo sílu. Hlavním kritériem hod-
nocení je nadšení a snaha dětí nebo nápa-
ditost předvedené sestavy. 

V tomto školním roce dochází na tré-
ninky mnoho dětí z mateřské školy. Naše
základna se rozrůstá právě o malé cvičenky
i cvičence. Jsem ráda, že cvičení děti baví 
a věřím v další úspěchy klubu.

Text a foto: Simona ZDVOMKOVÁ, trenérka

Školní sportovní klub Aerobic při ZŠ Beneše se každoročně účastní soutěže »Děti
fitness aneb sportem proti drogám«. Tomuto velkolepému mezinárodnímu finále
předcházejí semifinálová kola v různých částech republiky. Naše skupina těch nej-
menších cvičenek letos postoupila ze semifinále v Havířově.

První velké vítězství nejmenších cvičenek

Malé »mistrovství Evropy« 
V sobotu 30. června se na hřišti Slova-

nu Záblatí odehraje XXII. ročník mezi-
národního fotbalového turnaje obcí se
jménem Záblatí. Na takzvaném »malém
mistrovství Evropy« budou k vidění 
tradiční účastníci ze Slezska, Čech, Slo-
venska a Polska.

Kromě domácího FK Slovan Záblatí bu-
dou o putovní pohár bojovat borci z české-
ho TJ Sokol Záblatí u Prachatic, sloven-
ského TJ Družstevník Záblatie u Trenčína
a polského klubu LKS Orzeł Zabłocie. Tur-
naj se hraje bez přerušení od roku 1991,
střídavě na hřištích jednotlivých účastní-
ků. Domácí hráči se letos pokusí po deseti
méně úspěšných ročnících zvítězit, a získat
tak historicky páté turnajové vítězství.

Turnaj bude slavnostně zahájen v 9.15
hodin. Následně se odehraje šest zápasů
systémem každý s každým a hrací dobou 
2 x 30 minut. Vyhlášení vítězů proběhne 
v 19 hodin. Následovat bude zahradní
společenská zábava pod taktovkou známé-
ho bohumínského DJ Jiřího Sýkory. 

Ivo SEBERA, Slovan Záblatí

p o z v á n k a

9.30 Slovan - Sokol
11.00 Družstevník - Orzeł
12.30 Slovan - Družstevník
14.00 Sokol - Orzeł
15.30 Družstevník - Sokol
17.00 Slovan - Orzeł

Program turnaje: 

Cyklisté SK Šafrata Bohumín uspořá-
dali na tradiční trati mezi Bohumínem
a Dolní Lutyní už potřetí silniční cyklis-
tický závod Memoriál Janka Ferdyna.
Počasí závodníkům přálo, a tak se jich
na start devíti kategorií postavilo 151,
tedy rekordní počet. 

Vítězem elitního závodu, který se konal
3. června,  se stal po úniku Roman Galatík
z Frenštátu. Nám ale udělala radost děvča-
ta v obou svých kategoriích. Obě od startu
kontrolovala čelo závodu, v závěrečném 
okruhu odskočila sólově Lucka Gruchalo-
vá a svou jízdu dotáhla až k vítězství. Za ní
statečně peloton brzdila Ivana Jaklová,

aby pak v závěrečném spurtu vybojovala
vítězství mezi staršími ženami. 

Ale nejen silničáři jsou úspěšní. Bikeři 
sklízí obdobné úspěchy a v květnové MTB
ceně Bohumína si připsali do historie kva-
litní umístění. Svou kategorii vyhrála Lucka
Gruchalová, která ukázala, že umí dobře 
zajet i v terénu. Porazila i děvčata, jezdící na 
úrovni Českého poháru. Druhé místo vybo-
joval v nejstarší kategorii Stefan Bluszcz 
a bronzovými úspěchy se mohou pochlubit 
i Tomáš Galuška (mladší mastři), Petr Sikora
(starší mastři), Aneta Pilchovská (kadetky)
a Petra Gajdáčková (mladší žákyně).

Rostislav ŠAFRATA
Kdepak energetické nápoje. Po závodě zažene
žízeň nejlépe zlatavý mok. Foto: Pavel Čempěl

Závod elitní kategorie memoriálu, kterého se
letos zúčastnil rekordní počet cyklistů.
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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

REALITY
● 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 nadstandardní
RD 7+1 v Pudlově. ✆ 603
488 048.

● Prodám RD v D. Lutyni,
blízko centra. Garáž, zahrada,
2 byt. jednotky. Cena 1.900
tis. ✆ 774 173 260.

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

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

● Prodám nebo pronajmu
byt 2+1, Mírová 1017. ✆ 603
488 048.

● Prodám nebo pronajmu
nový byt 1+KK ve Skřečoni.
✆ 603 488 048.

● 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 0+1 s lodžií. 
✆ 736 228 883.

ř á d k o v á  i n z e r c e

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

● Pronajmu 0+1, ul. Tovární,
cena dohodou. ✆ 731 614 437.

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.

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

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

Vedoucí obchodní sítě Vladislav Nemtuda 604 157 347

Nabízím dlouhodobou a seriózní
SPOLUPRÁCI V OBLASTI 

BANKOVNÍCH PRODUKTŮ.
Zajímavé finanční ohodnocení.

Tel.: 775 071 239

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

sekce zpravodajství/městské noviny Oko.

OOKKOO

Omluva
V minulém vydání městských novin Oko byl uveřejněn člá-

nek, týkající se problematiky diabetu mellitu. Obsahoval
chybnou informaci. Orgán, který produkuje inzulín, je sliniv-
ka břišní. Omlouvám se jako autorka článku. 

Andrea BAŠČÁKOVÁ, nutriční terapeutka

Ambulance infúzní léčby funguje už sedm let
Před sedmi lety zahájila

svůj provoz v Bohumínské
městské nemocnici ambu-
lance infúzní léčby. Denně jí
prochází více než dvacet pa-
cientů.

Slouží klientům, jejichž zdra-
votní stav nevyžaduje ústavní
péči, avšak ambulantní způsob
léčby je nedostačující a léčiva
je nutno podat nitrožilně. Cí-
lem ambulance je udržení 
a navrácení zdraví klientům, 
s důrazem udržet je co nejdéle
v domácím prostředí.

Infúzní terapie je součástí
léčby bolestivých stavů obec-
ně. Dále se uplatňuje v terapii
různých onemocnění kyčelní-
ho kloubu, kolenního kloubu,
při onemocnění periferních
cév, onemocnění slinivky břiš-

ní, u stavů po operaci na tráví-
cím ústrojí a podobně.

Ordinační hodiny ambulan-
ce jsou od 6 do 14 hodin. Ob-
jednávky u zdravotní sestry
Aleny Seidlerové na čísle 
596 096 890.  (bmn)

Děkuji za péči
Chci poděkovat primáři

Václavu Sosnovi a všem
sestřičkám a ošetřovate-
lům ošetřovatelského od-
dělení Bohumínské měst-
ské nemocnice za příklad-
nou péči, kterou věnují
mému manželovi Aloisi
Semikovi. Kdykoli ho na-
vštívím, je vše v nejlepším
pořádku, personál je vstříc-
ný a laskavý a na manželo-
vi je vidět, že je o něj dob-
ře postaráno. Všem moc
děkuji. Manželka Zdeňka
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Blahopřání - jubilea
A� ti těch vzpomínek

stále jen přibývá, 
ve zdraví, v radosti 

život ti ubíhá. 
Do stovky chybí ti

malinký kus, tak to tu
s námi vydržet zkus!
13. června oslaví

krásné jubileum 

90 let

paní Emília BAŠNIAROVÁ.
Všechno nejlepší přeje s láskou v srdci

za celou velkou rodinu dcera Majka.

15. června oslaví 
své krásné 

90. narozeniny 

paní Anička
BOGOCZOVÁ 

ze Skřečoně.

Do dalších let 
přejeme hodně

zdraví, štěstí, spokojenosti v kruhu 
své rodiny a přátel.

Velkou pusu své prababičce posílají
pravnučky Kamilka a Terezka s rod.

● ● ●

Aničce Bogoczové, dlouholeté vychovatelce
ve školních družinách bohumínských škol,
hodně zdraví a životního elánu do dalších
let přeje i kolektiv zaměstnanců ZŠ Skřečoň.

Noví občánci města
Dominika Stáňová ❙ Filip Gajdošík

❙ Natálie Kroščenová ❙ Vanessa Adamčíková
❙ Jakub Fodor ❙ Dominika Fialová ❙ David
Adámek ❙ Kevin Miczko ❙ Valentýna Vrb-
ková ❙ Ján Horák ❙ Mathias Jordan ❙ Domi-
nik Návrat ❙ Ivana Klepková ❙ Veronika
Molatová ❙ Jakub Tauš ❙ Sebastian Kadlec ❙
Ondřej Šaffa ❙ Kristýna Ščuková ❙ Nikol
Kupková ❙ Simona Šimková ❙ Dominik a
Eliška Pabišovi ❙ Veronika Gurová ❙ Libor
Zlámalík ❙ Stanislav Dofek ❙ Jakub Salajka.

Vzpomínky - úmrtí

Měl jsi nás rád, 
chtěl jsi žít. 

Přišla nemoc zlá, 
musel jsi odejít.

11. června jsme vzpo-

mněli 1. smutné výročí

úmrtí našeho manžela,

syna, zetě, tatínka,

tchána a dědečka 

pana Jaromíra SCHWARZE.
S láskou vzpomínají manželka Jarmila,

maminka, tchyně, tchán, synové Martin

a Tomáš s rodinami a vnoučata Martínek,

Terezka, Julinka, Pe	ka a Kačenka.

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

ten nikdy nezapomene.
3. června jsme vzpo-

mněli 3. smutné výročí

tragického úmrtí 

pana Petra
ADAMIKA.

S láskou a úctou vzpomíná a nikdy neza-

pomenou mamka, Franta, syn Daniel,

sestra Romana s dětmi a celá rodina.

Díky za to, čím jsi byla,
za každý den, 

který jsi pro nás žila.
18. června by se dožila

60 let 

paní Dagmar
PERUTKOVÁ 

z Bohumína

a zároveň jsme 17. května vzpomněli 

9. výročí jejího úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají 

manžel Jaroslav, synové Martin 

a Radomír s rodinami, maminka Božena

a bratr Alois s rodinou.

Čas plyne dál, nevrátí, 
co vzal, jen bolestné

vzpomínky nám zanechal.
17. června si připome-

neme výročí úmrtí na-

šeho otce, dědečka,

švagra a strýce 

pana Gabriela
FARBÁRA, 

který zemřel před třemi lety 

v den svých 71. narozenin.

S láskou a úctou vzpomínají manželka,

dcera Barča, Ingrid, bratři Pavel, 

Gabriel a Roman. 

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

10. června tomu bylo

10 let, kdy nás navždy

opustil náš milovaný

manžel, tatínek, děde-

ček, bratr, strýc, švagr

pan Josef CIELEPA.

�
S láskou a úctou vzpomínají 

manželka Hildegarda, 

synové Jaroslav a Rostislav s rodinami.

Prázdný je domov, 
smutno je v něm, cestička

k hřbitovu zůstala jen.
Čas plyne dál, nevrátí, 

co vzal, jen bolestné
vzpomínky nám zanechal.

13. června jsme 

si připomněli nedožité

90. narozeniny 

paní Marie BACÍKOVÉ.

�
9. srpna uplynou 2 roky od jejího úmrtí.

Vzpomíná dcera Jarmila s rodinou.

Dny plynou 
jako tiché řeky proud, 
jen bolest v srdci trvá 
a nedá zapomenout.

14. června 

vzpomeneme 

5. smutné výročí úmrtí

milované manželky 

a maminky 

paní Antonie WOLKOVÉ.

�
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

Kdo v srdci žije, 
neumírá...

9. června 

by se dožil 85 let 

pan Alois
JANOSZOWSKI.

�
Vzpomínají manželka Anna 

a synové Ladislav a Miroslav s rodinou.

Nezapomeneme.

Vzpomínka je trvalejší
nežli květy nejkrásnější.

Květy uschnou, uvadnou,
vzpomínky navždy 

v našich srdcích zůstanou.
23. června 

vzpomeneme 35. výročí

úmrtí našeho 

milovaného tatínka 

pana Jana KLICHA.

�
S láskou vzpomínají dcera Eva 

a synové Miroslav a Jan s rodinami.
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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

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

 
  

  

ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS, 

Bezručova 300, 735 93 Bohumín

vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na poskytovatele pracovně-lékařských

služeb (ZÁVODNÍ LÉKAŘ)

NABÍZENÉ VÝHODY

■ Ordinace v areálu závodu

OSTATNÍ POŽADAVKY

■ Životopis

■ Doklady o studiu

V případě zájmu o výše uvedené místo, doručte, prosím, 

Váš životopis na níže uvedenou kont. adresu do 30. 6. 2012.

Kontaktní adresa: ŽDB GROUP a.s., závod VIADRUS,
Bezručova 300, 735 93 Bohumín

KONTAKTNÍ OSOBA: Zámečník Lubomír, 
tel.: 596 083 598, 604 228 411, 
e-mail: lzamecnik@viadrus.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

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 !



KAM V BOHUMÍNĚ?
KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 14. DO 30. ČERVNA

KAM V BOHUMÍNĚ?
P r o g r a m y  t a k é  n a  w w w . m e s t o - b o h u m i n . c z  n e b o  w w w . k 3 b o h u m i n . c z

K3 BOHUMÍN 

Studentská 781,
www.k3bohumin.cz, k3@k3bohumin.cz, 

✆ 596 012 124

■ 23.6. od 13 hodin MĚSTSKÉ SLAVNOSTI s hlavními
hosty Martinem Chodúrem, Kamilem Emanuelem Got-
tem a Vláďou Hronem. Navíc místní hudební skupiny,
vystoupení mažoretek, pro děti pohádková cesta úkolů
a soutěží, kolotoč, skákadla a další.

13.00 Reprodukovaná hudba
14.00 Zahájení - mažoretky TS Radost a Impuls
14.15 Kapela Rufus
15.30 Vláďa Hron
16.30 Kapela Grog
18.30 Kamil Emanuel Gott
19.45 Nohavica po našem - Vašek Fajfr
21.00 Martin Chodúr
22.00 Konec

DIVADLO
■ 18.6. až 22.6. DIVADELNÍ FESTIVAL NA NÁMĚSTÍ.
Pětidenní festival amatérských divadel pod širým ne-
bem, na pódiu na nám. T. G. Masaryka. Festival zahájí
slavnostní průvod. Ve foyer kina bude připravena vý-
stava fotografií, divadelní workshop a fotoworkshop.
Program:

18.6. v 19 hodin ŠEST ŽEN JINDŘICHA VIII. 
Muzikál, hraje Divadlo Silesia Ostrava. 

19.6. v 17 hodin AMANT. Situační komedie, 
hraje Timboj Bohumín.

19.6. v 19 hodin RYCHLÉ ŠÍPY. Mini-muzikál, 
hraje Boban Bohumín. 

20.6. v 19 hodin VÁLKA VE TŘETÍM POSCHODÍ. 
Komedie, hraje Divadlo Štěk Štěpánov.

21.6. v 19 hodin HRDÝ BUDŽES. Monodrama, 
hraje Dividlo Ostrava. 

22.6. v 19 hodin DODIVADELNÍ VÝBĚR. Aktovky, 
skeče, hraje Dodivadlo Dobroslavice.

KONCERTY
■ Každý čtvrtek v 16 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK.
K poslechu zahraje Dechový orchestr Českých drah pod
vedením Ladislava Drahozala. Nám. T. G. Masaryka.
■ 29.6. ve 21 hodin HUDBA PRAHA. Koncert téměř tři-
cetileté legendární skupiny, nástupkyně kapely Jasná
Páka. Areál sokolovny v Záblatí.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN 

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

✆ 596 012 203.

■ Od 25.6. do 7.7. DOČASNÉ UZAVŘENÍ KNIHOVNY.
Z důvodu revize knihovního fondu a stavebních oprav
bude knihovna v Novém Bohumíně veřejnosti dočasně
uzavřena. Výpůjční doba se automaticky prodlužuje 
o dobu uzavření knihovny.
AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
■ 15.6. v 10.30 a 15.30 hodin BĚTUŠKA A SKŘET.
Loutková pohádka, dopolední představení pro mateř-
ské školy, odpolední pro veřejnost. Sál DDM Bohumín. 
VÝSTAVY
■ Do 29.6. VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ BOHUMÍN. Výstava
vybraných výtvarných prací ZUŠ Bohumín, galerie kni-
hovny.

KINO K3 BOHUMÍN

On-line rezervace vstupenek na www.k3bohumin.cz
■ 14., 15. a 16.6. v 19 hodin LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL. Film
Česko (Komedie), 2012, přístupný, 113 minut, 80 Kč.
■ 17.6. v 10 hodin MADAGASCAR 3. Animovaný film
USA (Pro děti / Rodinný), 2012, 3D, dabing, přístup-
ný, 92 minut, 150 Kč.
■ 17.6. a 30.6. v 19 hodin TEMNÉ STÍNY. Film USA
(Komedie / Fantasy), 2012, titulky, přístupný od 12 let,
113 minut, 90 Kč.
■ 23.6. v 19 hodin DONT STOP. Film Česko, Slovensko
(Drama / Hudební), 2011, přístupný od 12 let, 95 mi-
nut, 100 Kč.
■ 24.6. v 10 hodin MADAGASCAR 3. Animovaný film
USA (Pro děti / Rodinný), 2012, dabing, přístupný, 92
minut, 100 Kč.
■ 24.6. v 19 hodin PAŘMENI. Film Austrálie, Velká Britá-
nie (Komedie), 2012, titulky, přístupný, 97 minut, 100 Kč.
■ 28.6. v 16 hodin a 29.6. ve 14 a 16 hodin DOBA
LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU. Animovaný film (Pro děti
/ Rodinný), 2012, dabing, přístupný, USA, 2012, 94
minut, 100 Kč. (Všichni žáci, kteří dostali na vysvědče-
ní samé jedničky a přijdou se s ním pochlubit do kina,
mají VSTUP ZDARMA - platí pro obě představení 29.6.)
■ 28.6. v 19 hodin DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V PO-
HYBU. Animovaný film USA (Pro děti / Rodinný), 2012,
3D, dabing, přístupný, USA, 2012, 94 minut, 150 Kč.
■ 29.6. v 19 hodin CO ČEKAT, KDYŽ ČEKÁTE. Film USA
(Romantická komedie), 2012, titulky, přístupný od 12
let, 115 minut, 90 Kč.

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.
■ 30.6. SOBOTA STUDENTŮ. Od 8 do 12 hodin Stu-
dentský blešák II na náměstí T.G.Masaryka, ve 20.30
hodin promítání filmů studentů Univerzity Tomáše Ba-
ti ve Zlíně. 

CENTRUM MLADÉ RODINY BOBEŠ

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

604 388 853 (herna)

Do 31.8.platí letní provozní doba. Bližší informace na
webových stránkách.
■ 17.6. TÁTAFEST. Táta, děda a já. Odpolední program
na zahradě ke dni otců. 
■ 18.6. v 15.30 hodin UZLÍK. Setkání rodin, které mají
dítě se zdravotním problémem. 
■ 20.6. v 9.30 hodin ŽIJEME S PEJSKEM. Setkání s cvi-
čenými pejsky.
■ 27.6. v 9 hodin NASTŘELOVÁNÍ NÁUŠNIČEK. Na tel.
objednávku.

■ 27.6. v 10.30 hodin SEXUÁLNÍ VÝCHOVA NEJMEN-
ŠÍCH DĚTÍ. Beseda s psycholožkou výhradně pro rodiče. 
■ 28.6. v 15 hodin NÁRUČ. Setkání rodin s dětmi v ná-
hradní rodinné péči.

ALMA MATER - vzdělávací společnost 

✆ 608 608 955, 608 975 161 
www.almamater.cz, info@almamater.cz

■ 24.4. v 17.30 hodin DRBÁNÍ V SOLI. Tentokrát proti
celulitidě – kávový peeling, skořicové zábaly a další. 60 Kč.
■ 26.4. v 18 hodin STRAVA BUDOUCNOSTI aneb
BÍLKOVINY V REALITĚ.

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.
■ 17.6. ve 14 hodin DIVOTVORNÝ HRNEC. Slavný a-
merický muzikál, Divadlo Jiřího Myrona. Odjezd od
radnice ve 14.00.

SPORT

CVIČENÍ
■ ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin velká
tělocvična ZŠ Masarykova, každou neděli sokolovna 
v Záblatí. www.zumba-bohumin.cz. 
■ 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 

ADVENTURE GOLF

✆ 734 788 666, www. bospor.info

■ PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 - 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.
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ŽUPNÍ SOKOLSKÝ SLET
NA KUŽELNĚ

ŽUPNÍ SOKOLSKÝ SLET
NA KUŽELNĚ

150 let v pohybu

Foto: Pavel Čempěl


