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Živnostníci, zapojte se do třídění
Barevné kontejnery na tříděný odpad byly v Bohumíně dříve určeny jen 

občanům. Podnikatelé si museli zajistit povinnou separaci sami. To už ale 

neplatí. Město vyšlo menším živnostníkům vstříc a loni jim nabídlo možnost 

separovat odpad do veřejných nádob. 

Živnostníci mohou využívat pro svou 
činnost barevné kontejnery na odkládání 
papírů, plastů a skla, a zapojit se tak do 
městského systému třídění. Stojí je to 
symbolických 300 korun bez DPH ročně. 
V případě uzavření smlouvy v letošním 
roce ji město bude zájemcům fakturovat 
až v roce následujícím. 

S výhodnou nabídkou separace loni 
radnice oslovila téměř pět set živnostníků. 

Možnosti ale zatím využilo jen šestačty-
řicet z nich. Třídění odpadů je přitom ze 
zákona povinné. Jak tuto povinnost 
živnostníci plní, prověřují v jednotli-
vých provozovnách pracovníci odboru 
životního prostředí a služeb.

Noví zájemci o službu mají možnost 
smlouvu uzavřít na radnici, v kanceláři 
A 212. Telefonický kontakt 596 092 154, 
e-mail plutova.sarka@mubo.cz.  (šp)

Kanalizační přípojky
Stavba kanalizace v Rovné, Sokol-

ské, Staré a Anenské ulici v Záblatí se 
blíží k závěru. Po dokončení bude 
odvádět splašky do čistírny odpadních 
vod. Začátkem června se počítá s kolau- 
dací nové kanalizace. Poté (orientačně 
po 15. červnu) mohou vlastníci rodin-
ných a dalších domů začít se staveb-
ním odborem městského úřadu pro-
jednávat zřízení svých kanalizačních 
přípojek. Na přípojky mají občané 
možnost požádat město o bezúročnou 
půjčku až do výše 30 tisíc.  .  (old)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Plnohodnotné zprovoznění dálnice 
do Polska se opět odkládá. Minimálně 
o rok. Důvodem je stále nedokončený 
most u obce Mszana, jedenáct 
kilometrů za státní hranicí. Zhotovi-
telská fi rma Alpine Bau odstoupila 
od smlouvy a koncem května 
vyklidila staveniště. Most je 
podle ní špatně vyprojektovaný 
a raději od něj dává ruce pryč, 
než se stane nějaké neštěstí.

Propojení české dálnice D1 s pol-
skou A1 mělo být dokončeno loni 
před fotbalovým šampionátem. 
Česká strana to stihla, Poláci se 
zasekli na stavbě čtyři sta metrů 
dlouhého a čtyřicet metrů širokého 
mostu u obce Mszana. Majestátní 
most se třemi pylony měl překle-
nout údolí, jenže stavbu od počátku 
stíhá rána za ranou. Nejprve se utrhlo 
ukotvení jednoho z lan, pak ze spodní 
strany mostu odpadl betonový blok. Vůbec 
nejhorší ale bylo zjištění, že je most špat-
ně založený a má problémy se statikou.

Bylo jasné, že se termín otevření 
v roce 2012 nestihne. Poláci se pustili 
do oprav poddimenzovaných pilířů 

a oznámili, že se zprovoznění 
mostu odkládá na srpen 2013. České 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dál če-
kat nechtělo a úsek od Bohumína ke 
státní hranici otevřelo už loni v listopadu. 
Můžou na něj ale jen osobní auta, která 
pak na polské straně kontroverzní most 

míjejí po objízdné trase. Kamioňá-
ci mají smůlu. Pro těžké vozy není 
objížďka dělaná, a tak musí v Bo-
humíně odbočit na Chałupki a po-
kračovat po staré cestě. Řidiči 
mezinárodní dopravy doufali, že se 
zprovoznění mostu, a tím i celé 

autostrády, letos v létě dočkají. Chyba 
lávky. Alpine Bau přišla s tím, že ani doda-
tečné zpevnění pilířů dokonalou statiku 
mostu nezaručí. Opírá se o stanoviska 
mezinárodních expertů a tvrdí, že je celý 
projekt zfušovaný.  (Dokončení na str. 7)

Provizorium 
se protahuje

Kontroverzní most u obce Mszana. Firma, 
která ho měla dostavět, ukončila práce, 
odvezla techniku a vyklidila staveniště.

Foto: Pavel ČEMPĚL
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Ani sebelepší snímek nenahradí oči
Už pošestnácté vyměnili šéfové odborů radnice a vedení 

města počítač za bicykl a vyrazili do ulic na kontrolu. 

Do sedel zasedli 23. května a absolvovali dvacetikilomet- 

rovou trasu napříč městskými částmi. Objížďku zahájili 

v centru města a zakončili v Záblatí.

Úředníci zamířili nejprve 
do vnitrobloků za Grandem 
a za obchodním střediskem 
v Poděbradově ulici, které se 
právě rekonstruují. Prohléd-
li si také prostor po bývalém 
divadle Osvěta, kde by letos 
mělo vzniknout nové parko-
viště. Z centra pak cyklistická 
výprava jela přes Rafi nérský 
lesík do Pudlova k Antošo-
vické lávce. Zároveň tady 
otestovala novou stezku pro 
cyklisty a in-line bruslaře. Ta 
vede od lávky až na staro-
bohumínské náměstí. Po 

obhlídce Národního domu se 
peloton vrátil přes Starobo-
humínskou lávku opět do 

centra, na sídliště v Nerudově 
ulici, kde v červenci začne 
výstavba Rákosníčkova hřiště. 

Kontrola pak pokračovala 
v parku Petra Bezruče, kde 
vzniklo nové fotbalové hřiště 
s umělým zavlažováním. Le-
tos by v areálu kopané měla 
přibýt ještě tribuna. Ze sadů 

vyrazili úředníci do Skřečo-
ně, aby se projeli po téměř 
hotové cyklostezce. Objížďku 
zakonč i l i  v Záblatí,  kde 
vznikla nová kanalizace.

Cyklistické prohlídky mají 
ve městě dlouhou tradici. 
Osvědčilo se znát problémy 
nejen od stolu, ale také z te-
rénu. „Ač cílem rozhodně 
není sportovní výkon, letos 
jsme měli trasu poměrně ná-
ročnou a dlouhou. Je to i tím, 
že se teď nakupila spousta 
věcí, které jsme potřebovali 
vidět na místě a rozhodnout 
o dalším postupu. Přestože 
nám dnes technika umožňuje 
prohlédnout si místa třeba 
na leteckých snímcích, vidět 
je v reálu je vždy lepší,“ uvedl 
starosta Petr Vícha. V případě 
nové cyklostezky ve Skřečoni 
byl podle něj ostrý test na 
kolech před kolaudací dob-
rým základem pro možné 
drobné úpravy. 

Lucie BALCAROVÁ

Baterky si dobíjí svými koníčky
Volební období stávajícího zastupi-
telstva města se překlopilo do své 
druhé poloviny. Postupně oslovu-
jeme jeho členy, abychom přiblížili, 
jak se konkrétně angažují ve 
prospěch města a představili je 
i z jejich lidské stránky. V dnešním 
čísle hovoříme s jednou ze šesti 
žen 23členného zastupitelského 
sboru, Marcelou Ciprichovou.

Angažujete se ve dvou 

komisích. Tou první 

je komise kultury. Jak 

vnímáte spojení 

»Bohumín a kultura«?

Myslím si, že za dobu, 
co jsem v komisi kultury, se 
situace výrazně  změnila 
k lepšímu. Dnes je tolik kul-
turních a sportovních akcí, 
že si vybere opravdu každý. 
Příjemné je, že se zlepšuje 
i pestrost nabídky a kvalita.

Netajíte se tím, že se 

v komisi životního prostředí  

zaměřujete hlavně 

na výsadbu zeleně.  

Ano, tato oblast je mi 
velmi blízká. Je to jedna 
z možností ,  jak zmírnit 
dopad průmyslové výroby na 
životní prostředí. »Plíce Bo-
humína« musíme udržovat 
zdravé. K tomuto tématu se 
přistupuje na bohumínské 
radnici čím dál zodpovědně-
ji. Alespoň já to tak cítím.

Jste vychovatelkou na ZŠ Čs. 

armády. Pozorujete u mladé 

generace vývoj ve vztahu k 

ochraně životního prostředí?

U některých jedinců ano, 
ale stále je hodně co vylepšo-
vat. Pracující rodiče jsou 

dnes hodně vytíženi, a tak by 
s touto oblastí mohli vypo-
moci i prarodiče. Vždy hned 
poznám, které dítě chodí 
hodně do přírody, pomáhá 
prarodičům na zahrádce, 
nebo má domácího mazlíčka. 
Škola jako taková všechno 
zvládnout sama nemůže, 
výchova k ochraně přírody je 
dlouhodobá záležitost a stále 
je málo v povědomí lidí. 

Působíte optimisticky a 

činorodě. Je něco, co vás 

dovede pořádně rozhodit? 

Když má někdo nezaslou-
žené výhody a ještě příliš vel-
ké sebevědomí, lidská závist 
a nepřejícnost. Tak to mě 
dovede rozhodit spolehlivě. 
Bráním se tomu prací na za-
hrádce, sportováním, někdy 
maluji obrazy, dělám šperky. 
Mám mnoho koníčků, u kte-
rých se dá výborně »vypustit 
pára z hrnce«. A nejen to, 
dobíjím si tím i »baterky«.

Děkujeme za rozhovor.
(red)

Zastupitelstvo 2010 – 2014: BILANCE V POLOČASE

Vedení města a radnice si projelo 
také ulici Petra Cingra, kde se demo-
lovaly vybydlené domy a počítá se 
tady s novou výstavbou. 

Foto: Pavel ČEMPĚL

Jednání zastupitelů
V pondělí 10. června ve 14 

hodin se ve velké zasedací 
síni radnice uskuteční zase-
dání zastupitelstva města. 
Na programu bude mimo 
jiné slib nového člena zastu-
pitelstva a informace o vý-
sledcích kontrol na radnici. 
Program jednání zastupitelů 
najdete na stránkách města 
www.mesto-bohumin.cz, 
sekce Radnice,  rubrika 
Úřední deska, nebo v měst-
ských vývěskách.  (red)

Výběrové řízení
Tajemnice Městského 

úřadu v Bohumíně vy-
hlašuje výběrové řízení 
na pracovní místo na od-
boru životního prostředí 
a služeb se zaměřením 
na péči o městské komu-
nikace, veřejné osvětlení 
a čistotu města. Termín 
dodání přihlášek je do 14. 
června. Informace na 
www.mesto-bohumin.cz, 
sekce Radnice, rubrika 
Nabídka práce, nebo ve 
vývěskách.  (red)
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Vnitroblok v Poděbradově ulici už přestavbu nutně potřeboval. Příprava nového chodníku, který musí být podle 
požadavku hasičů širší než ten současný. Práce ve dvoře začaly s měsíčním skluzem.  Foto: Pavel ČEMPĚL

Napodruhé to snad vyjde. Vnitroblok v Poděbradově 
ulici prochází omlazovací kúrou. Na tu byl »objednaný« 
už loni, ale kvůli krachu zhotovitelské fi rmy šel projekt 
na rok k ledu. Nyní už se v prostoru za obchodním 
komplexem Centrum konečně pracuje. Ani druhé 
stavební fi rmě ale nejdou práce zrovna hladce. 

Plácek v Poděbradově ulici 
po obnově přímo volal. Popras-
kané chodníky, nedůstojné 
parkoviště, předpotopní dět-
ské prvky, pískoviště, které 
plnilo spíše funkcí psích zá-
chodků. Projekt rekonstrukce 
všechny tyto neduhy řeší. 
„Chodníky zde budou zcela 

nové a širší, aby se po nich 
v případě potřeby dostaly 
k domu hasičské vozy,“ pro-
zradila Adriana Dudás z od-
boru rozvoje a investic. Nová 
budou rovněž parkovací stá-
ní ze zámkové dlažby a pří-
jezdová silnice. V rámci její 
přestavby se budou upravo-

vat odtokové poměry, takže 
v budoucnu už by se na vo-
zovce neměly jako dosud 
tvořit po dešti velké kaluže.

Úpravy se dočká veřejné 
osvětlení a prostor pro sepa-
rační kontejnery. „Zahradní-
ci pak v lokalitě zasadí keře 
a jeden strom, kácet se žádný 
ze stávajících v souvislosti 
s rekonstrukcí nebude,“ doda-
la Dudás. Samostatnou kapi-
tolou je mobiliář dětského 
hřiště. Ten mají tvořit mo-
derní prvky. Dvojitá řetězová 
houpačka, skluzavka, ba-
lanční houpačka a prstenec. 
Kompletní obnova vnitro-
bloku přijde včetně daně na 

Akční skupina na »turné« po členských obcích
Místní akční skupina Bohumínsko (MAS) na přelomu 
roku oslovila občany dotazníkovým průzkumem. Nyní 
zástupci skupiny vyrazili za obyvateli sedmi členských 
obcí osobně. Chtějí se dozvědět, na co se bude třeba 
zaměřit při tvorbě »Integrované strategie území MAS 
Bohumínsko 2014–2020«.

V květnu proběhla tři set-
kání, v Dolní Lutyni, Rych- 
valdě a po uzávěrce tohoto 
Oka ještě v Doubravě (setkání 
v Bohumíně proběhne 24. 
června na radnici). V úvodu 
je vždy prostor na představení 
samotné MAS, pak dojde 
na náměty občanů a jejich 
hodnocení kladů a záporů 
domovské obce. Z prvních 
schůzek vyplynulo, že obyva-
tele celého regionu nejvíce 
trápí znečištění ovzduší. 
Společným jmenovatelem je 

také doprava, i když tady už 
jsou patrné rozdíly. „Dolní 
Lutyně řeší hlavně obchvat, 
který by odvedl dopravu 
z centra. Rychvaldským zase 
dělá starosti provoz v úzkých 
uličkách, který je s přibýva-
jící výstavbou rodinných 
domů stále hustší,“ tlumočil 
názory lidí předseda progra-
mového výboru MAS Bohu-
mínsko Lumír Macura.

Po absolvování všech set- 
kání se členové MAS vrhnou 
na tvorbu strategického plá-

nu skupiny. V říjnu se počítá 
s jeho veřejným projednává-
ním, začátkem roku 2014 by 
ho měly přijímat jednotlivé 
členské obce MAS. Postupné 
schvalování je důležité kvůli 
»sladění«, aby plán MASky 
neodporoval plánům jednot-
livých obcí.

MAS Bohumínsko vznikla 
loni a postupně se etabluje. 
Nově se stala členem Národ-
ní sítě Místních akčních sku-
pin, která v Česku sdružuje 
už sto dvacet MASek. Tento 
počet ale zdaleka není ko-
nečný. V současnosti se rodí 
šedesát dalších.  (erh)

Setkání v Dolní Lutyni (na snímku) 
se zúčastnilo pětadvacet občanů, 
v Rychvaldě jich dorazilo patnáct.

Foto: Pavel ČEMPĚL

Dvůr do léta prokoukne. Doufejme

necelé tři miliony, téměř 
osmdesát procent pokryje 
evropská dotace.

Dvůr měl projít obnovou 
už loni, ale zhotovitelská 
fi rma skončila v insolvenci. 
Muselo proběhnout nové vý-
běrové řízení a vše se o rok 
zpozdilo. Současná fi rma už 
sice staví, ale do práce se 
pustila s měsíčním skluzem 
a už stihla vyměnit stavbyve-
doucího. Na rekonstrukci 
dvora má čas do srpna.

Pavel ČEMPĚL



  L I C I TAC E  BY T Ů4

Připravované licitace městských bytů
O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 

dveří A135 a A243. 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 www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, 

kategorie – Licitace bytů. Město nabízí k licitaci tyto byty: 

 ● Byt 1+2, ul. Mládežnic-
ká 556, číslo bytu 2, katego-
rie II., 1. patro. Nízká cihlová 
zástavba s plastovými okny, 
zateplené štítové stěny. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
61,10 m2, celková plocha bytu 
62,60 m2. Prohlídka 3.6. 
v 16.30–16.45 hodin a 4.6. 
v 9.00–9.15 hodin. Licitace 
se koná 10.6. v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Nádražní 
465, číslo bytu 4, kategorie 
I., 2. patro. Cihlová zástavba 
naproti městské tržnici a po-
blíž nádraží, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 60,90 m2, celková plocha 
bytu 60,90 m2. Prohlídka 3.6. 
v 14.30–14.45 hodin a 4.6. 
v 8.15–8.30 hodin. Licitace 
se koná 10.6. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1063, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům v centru města, v blíz-
kosti škola a obchody. Byt po 
rekonstrukci sociálního zaří-
zení, provedena GO elektro-
instalace, plastová okna. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
63,04 m2, celková plocha 
bytu 66,04 m2. Prohlídka 5.6. 
v 15.30–15.45 hodin a 6.6. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
se koná 10.6. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+2, ul. Seifertova 
603, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Cihlový dům 
v klidném prostředí se zatep-
lenou štítovou stěnou, v blíz-

kosti park a škola. Byt po cel-
kové rekonstrukci včetně GO 
elektroinstalace. Plocha pro 
výpočet nájemného 66,05 m2, 
celková plocha bytu 71,70 m2. 
Prohlídka 5.6. v 15.00–15.15 
hodin a 6.6. v 9.00–9.15 
hodin. Licitace se koná 10.6. 
v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Trnková 
306, číslo bytu 2, kategorie 
II., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům v klidném prostředí, 
v bytě je nová kuchyňská lin-
ka. Plocha pro výpočet ná-
jemného 50,33 m2, celková 
plocha bytu 56,33 m2. Pro-
hlídka 10.6. v 16.00–16.15 
hodin. Licitace se koná 12.6. 
v 16.00 hodin. 

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 63, kategorie 
I., 11. patro. Věžový dům 
s plánovanou celkovou re-
konstrukcí včetně zateplení 
v letošním roce, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 66,86 m2, celková 
plocha bytu 68,34 m2. Pro-
hlídka 10.6. v 16.15–16.30 
hodin. Licitace se koná 12.6. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
1143, číslo bytu 53, kategorie 
I., 10. patro. Věžový dům 
s plánovanou celkovou re-
konstrukcí včetně zateplení 
v letošním roce, plastová 
okna. Plocha pro výpočet ná-
jemného 67,61 m2, celková 
plocha bytu 69,93 m2. Pro-

hlídka 10.6. v 16.30–16.45 
hodin. Licitace se koná 12.6. 
v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Tovární 
426, číslo bytu 38, kategorie 
I., 8. patro. Věžový dům, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 33,58 m2, 
celková plocha bytu 34,10 m2. 
Prohlídka 10.6. v 15.45–
16.00 hodin. Licitace se koná 
12.6. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Okružní 
1069, číslo bytu 19, katego-
rie I., 2. patro. Dům s funkcí 
domovníka poblíž centra 
města, odpočinkové zóny, ob-
chodů, školky a školy. Byt je 
po rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 27,25 m2, 
celková plocha bytu 29,84 
m2. Prohlídka 12.6. v 16.30–
16.45 hodin. Opakovaná 
licitace se koná 17.6. v 16.30 
hodin.

 ● Byt 1+3, ul. tř. Dr. E. 
Beneše 1071, číslo bytu 16, 
kategorie I., 4. patro. Věžový 
dům v centru města poblíž 
vlakového i autobusového 
nádraží a kina, možnost par-
kování před domem. Plocha 
pro výpočet nájemného 67,82 
m2, celková plocha bytu 70,34 
m2. Prohlídka 11.6. v 9.00–
9.15 hodin a 12.6. v 16.00–
16.15 hodin. Opakovaná li-
citace se koná 19.6. v 16.15 
hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,

majetkový odbor

Licitace pozemku pro stavbu domů
Město Bohumín nabízí soukromému investorovi pozemek v Záblatí k prodeji 
a přípravě pro výstavbu rodinných domů. Pozemek č. 1282 se nachází v zóně pro 
individuální bydlení. Je přístupný ze silnice a má možnost napojení na veřejný 
vodovod, rozvod elektřiny, zemního plynu a kanalizaci.

Na pozemku bude nutné vybudovat pří-
jezdovou komunikaci včetně inženýrských 
sítí a připravit plochu pro výstavbu deseti 
rodinných domů. Veškeré informace o pro-
deji, přípravě plochy pro budoucí výstavbu 

a o licitačním řízení na telefonu 596 092 
228, e-mailu holeszova.jana@mubo.cz, 
nebo osobně na majetkovém odboru, rad-
niční budova »B«, číslo dveří 103. 

(jahol)

»Aukční síň« na 
dvoře radnice
Město Bohumín letos 
opět připravilo prodej 

nálezů formou licitace. 

Ve středu 12. června od 
15.30 hodin se uskuteční na 
nádvoří městského úřadu 
tradiční licitace nálezů zajiš-
těných na území města 
Bohumína. Nejčastěji jsou to 
předměty, které zapomněli 
cestující ve vlacích a na 
nádraží, část se našla také na 
veřejných prostranstvích.

Letošní rok oceňovací ko-
mise připravila a ohodnotila 
do dražby dvaačtyřicet před-
mětů, jejichž soupis bude do 
10. června zveřejněn na úřed-
ní desce městského úřadu. 
Seznam obsahuje dvanáct 
bicyklů, devět kusů oblečení, 
několik batohů, knihy, mo-
bilní telefon, ale i stan či běž-
ky s holemi. Vyvolávací cena 
jednotlivých předmětů je od 
10 do 400 korun.

Všechny předměty si bu-
dou moci zájemci prohléd-
nout v den dražby od 15.15 
do 15.30 hodin. Prodej bude 
následně probíhat formou 
přihazování, minimální výše 
příhozu je deset korun. Nej-
vyšší nabídka vyhrává a je 
nutné položku ihned hotově 
zaplatit. Nový majitel získá 
také potvrzení o úhradě.

Přijďte si proto zdravě za-
soutěžit v licitování s několi-
ka desítkami Bohumíňáků. 
Rádi uvítáme jak pravidelné, 
tak i nové zájemce.

Michal KOLOVRAT, 

organizační odbor

Nabídka pozemků 

pro výstavbu
Město Bohumín nabízí 

k prodeji pozemky pro vý-
stavbu rodinných domů. 
První se nachází mezi Děl-
nickou a Blatnou ulicí ve 
Skřečoni a jde o ornou půdu 
o výměře 2 169 m2. Druhý 
pozemek v Ovocné ulici ve 
Starém Bohumíně má rozlo-
hu 1 481 m2. Bližší informace 
na   596 092 228 nebo 
e-mailu holeszova.jana@
mubo.cz.  (jahol)
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Zrodila se tradice. Když si před třemi lety bohumínská 
městská policie připomínala 20. výročí založení, 
uspořádala pro školáky branný závod. Slavil úspěch 
a od té doby každoroční poměřování sil základních 
škol v areálu Gliňoč ve Skřečoni pokračuje.

Vymýšlení disciplín mají 
na starosti strážníci. Snaží se, 
aby se děti zabavily a zároveň 
podaly i nějaký sportovní vý-
kon. K těm legračním se řadil 
hned první úkol – synchro-
nizovaná chůze dvojic na 
dřevěných lyžích. Po ní už 
ale museli soutěžící zabrat 

fyzicky, čekal je orientační 
běh, plazení, překonání po-
toka po napnutém laně . 
Zručnost školáci prokazovali 
při střelbě ze vzduchovky, 
luku či praku. Ten jim dělal 
největší problémy. Možná 
kdyby měli střílet virtuálně, 
v rámci počítačové hry, vedli 

by si skvěle. V reálu ale většina 
dětí ani nevěděla, jak se prak 
v ruce drží. Možná i proto je 
v současnosti méně rozbi-
tých oken než za dob jejich 

rodičů, kdy se životnost oken- 
ních tabulek zkracovala 
úměrně tomu, kolik kluků 
se v jejich okolí pohybovalo 
s praky v ruce.  (tch)

 ●  Po půlnoci hlídka zahlédla 
v ulici 9. května muže, který 
vykopl ze stojanu odpadkový 
koš. Přistižený vandal musel 

vše uvést  do původního 
stavu. Uklidil odpadky a za 
přestupek dostal blokovou 
pokutu.

 ● V dopoledních hodinách 
strážník mimo službu viděl 
pod dálničním mostem dvo-
jici, která nakládala do do-
dávkového vozidla kameny 
z upraveného břehu. Přivolaní 
kolegové pak muže a ženu ře-

šili za majetkový přestupek. 
Provinilci pak z dodávky 
všechny kameny vyložili 
a vrátili na je na místo.

 ●  Uplakaná starší paní ozná-
mila, že ji a manžela v bytě 
v Jateční ulici fyzicky napadl 
jejich vnuk. Dědu kopl do 
hlavy, babička měla krvavé 
zranění v obličeji. Po příjezdu 
na místo se už nezdárný vnuk 
v bytě nenacházel. Po chvíli 

ho ale hlídka v domě zadržela 
a předala do rukou Policie 
České republiky. Pro svou 
podnapilost putoval mladík 
nejdříve na protialkoholní zá-
chytnou stanici.  

 ●  Strážníci řešili v květnu tři 
černé skládky. Ve dvou přípa-
dech jejich zakladatelé smetí 
uklidili a dostali blokovou 
pokutou. Třetí případ stráž-
níci postoupili k dořešení 
právnímu odboru městského 
úřadu. 

Karel VACH, 

ředitel MP Bohumín

MĚSTSKÁ POLICIE:  156, 596 092 156, 731 130 666 

Maják městské policie

Soutěž mladých 

rybářů
Sdružení Racek Bohumín 

pořádá v sobotu 1. června na 
Gliňoči dětské rybářské zá-
vody »Pohár mladých rybářů 
města Bohumína«. Soutěžit 
se bude ve třech kategoriích 
(do 10 let, 10–15 let, 15–18 
let) v jednotné disciplíně 
– lov na jednu udici v rybo-
lovné technice »plavaná«. 
Startovné je dvacet korun, 
výherci získají věcné ceny. 
Pro děti do deseti let bude 
připraven k půjčení omezený 
počet prutů. Hodnotí se počet 
všech ulovených ryb, jejich 
druh a velikost. Prezentace 
účastníků probíhá od 6.30 
hodin, hlavní závod startuje 
v 7 hodin. S vyhlášením vítě-
zů se počítá v 11 hodin. Další 
informace najdete na www.
racekbohumin.webnode.cz  

POZVÁNKA V pondělí 3. června v 16.30 hodin proběhne 
v základní umělecké škole v Žižkově ulici slavnostní 

mezinárodní koncert »Dny hudby a umění v Bohumíně«. Zúčastní se jej Szkoła muzyczna 
Prudnik (PL), ZUŠ Orlová, ZUŠ Ivančice, Dům dětí a mládeže Fontána Bohumín a pořádající 
Základní umělecká škola Bohumín. Diváci se mohou těšit na koncert klasické i moderní hudby, 
taneční kreace, poezii. Současně probíhá velká výstava výtvarného oboru ZUŠ Bohumín v kině 
a knihovně a malá výstava v budově umělecké školy.  (red)

Mezinárodní koncert v ZUŠ

Výsledky branného závodu
I. stupeň: 1. ZŠ ČSA (Jiří Vondrák, Jan Dlouhý, Václav Valach, Zuzana 

Kolesárová); 2. ZŠ Bezručova (Vojtěch Balcárek, Jakub Kříž, Adam Pyš, 
Natálie Kotová); 3. Masarykova ZŠ (Jiří Tvrdý, Marek Fichna, Matěj Ko-
larczyk, Pavlína Jadrníčková).

II. stupeň: 1. ZŠ ČSA (Tomáš Stuchlík, Ondřej Stuchlík, Richard Somer, 
Lucie Vysloužilová); 2. Masarykova ZŠ (Jan Sluka, Adam Vladyka, Jiří 
Vojnar, Adéla Dejová); 3. ZŠ Skřečoň (Lukáš Mysliwiec, Michal Jarošek, 
Lukáš Biječek, Šárka Kocurová). 

Bojovka rozesmála i prověřila síly školáků

1) Lyžování na trávě je fuška. Zvlášť když musí dva soutěžící táhnout za jeden provaz. 2) Součástí branného závodu je i orientační běh. 3) Na střelbě 
z praku pohořela většina školáků. 4) V potoce se nakonec nikdo nevykoupal. Tato disciplína dětem šla.  Foto: Pavel ČEMPĚL
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Úřednice a pracovníci BM servisu podváděli
Rozsáhlé kontroly na radnici i v městských společnostech nařídil starosta Petr Vícha 
po medializaci případu zpronevěry na městském úřadě v Orlové. Výsledkem jsou tři 
případy, v nichž došlo k fi nančním machinacím i v Bohumíně. Jeden se stal v BM 
servisu a další zpronevěry odhalily kontroly u dvou úřednic.

„Výsledek kontrol je pro 
nás obrovským zklamáním. 
Zakládáme si na tom, že na 
radnici v Bohumíně se ne-
krade. V širokém okolí jsme 
známí tím, že máme nej-
transparentnější výběrová 
řízení u investičních akcí. 
Nikdo ze zastupitelů za dobu 
našeho působení na radnici 
nezbohatl, zbohatlo naopak 
naše město. Bohužel jde o se-
lhání jednotlivců, kteří našli 
díru v kontrolním systému. 
Všichni byli potrestáni a pří-
pady řeší policie,“ sdělil sta-
rosta Petr Vícha.

V případě BM servisu jde 
o podvody na úseku odpado-
vého hospodářství. Zdejší 
pracovníci pravděpodobně 
kšeftovali s vytříděnými plas- 
ty. „Důkladnou kontrolou 
jsme přišli na nesrovnalosti 
v dokladech. Ne všechny 

vytříděné plasty, které BM 
servis odevzdával k dalšímu 
zpracování, dostala společ-
nost také zaplaceny. Někdo 
tyto tržby zís- 
kal  zřejmě 
ve svůj pro-
spěch. Naprosto selhalo ve-
dení střediska odpadového 
hospodářství i konkrétní 
jednotlivci na tomto úseku,“ 
doplnil starosta.

Radní proto okamžitě od-
volali z představenstva fi rmy 
vedoucího odpadového hos-
podářství. Spolu s ním dostal 
výpověď další zaměstnanec 
tohoto úseku. Přesná výše 
škody zatím není stanovena, 
musí ji vyčíslit policie, může 
přesáhnout až jeden milion.

První nesrovnalost na rad-
nici, kde pracuje 121 lidí, od-
halila kontrola na úseku ces-
tovních dokladů .  Zdejší 

úřednice neodevzdávala 
všechny stvrzenky a hoto-
vost z nich si nechávala pro 
sebe. „Žádná škoda městu 

nakonec ne-
vznikla. Do-
tyčná se při-

znala, spolupracovala a vše 
uhradila. Případ jsme předali 
k prošetření policii a ta věc 
odložila,“ pokračoval starosta 
s tím, že šlo o částku 490 tisíc. 
Úřednice už na radnici sa-
mozřejmě nepracuje.

Druhá zpronevěra vyšla 
najevo na majetkovém odboru, 
který se stará o 4,4 tisíce 
městských bytů a pracuje 
ročně s rozpočtem 240 mili-
onů. Zdejší účetní si velmi 
rafinovaným a sofistikova-
ným způsobem posílala na 
své účty peníze spojené se 
správou bytového fondu. 
Případ, na který upozornil 

manžel podezřelé, je teprve 
na začátku, vše vyšetřuje po-
licie. Na ní je, aby ověřila 
výši škody. Podle pochyb-
ných transakcí, které kontrola 
objevila, může jít až o čtyři 
miliony. Defraudantka do-
stala hodinovou výpověď, 
město na ni podalo trestní 
oznámení. Finanční postihy 
neminuly ani její nadřízené. 

„Úřednice vykonávala ku-
mulovanou funkci a měla na 
starosti jak účetnictví majet-
kového odboru, tak platbu 
faktur. Byla natolik drzá, že 
částku, kterou si hodlala při-
vlastnit, zakomponovala už 
do rozpočtu. K měsíčním 
kontrolám účetnictví pak 
vytvářela účelově zkreslené 
sestavy, a proto vše sedělo 
do haléře. Až hloubková kon-
trola odhalila nesrovnalosti 
a její machinace. Přijali jsme 
opatření, aby se podobný 
případ už nikdy neopako-
val,“ uzavřel starosta Petr 
Vícha. 

Lucie BALCAROVÁ

STALO SE

Zábrany jsou fuč a pod dálnicí sviští auta
Neujedou ani metr navíc. Motoristům, 
kteří pravidelně cestovali z Nové 
Vsi do Šunychlu, udělala stavba 
dálnice čáru přes rozpočet. Rozdělila 
Opletalovu ulici a řidiči teď musí 
jezdit delší trasou. Některým to 
zjevně nevyhovuje. Odstranili 
zábrany a zkracují si cestu po 
stezce pro chodce a cyklisty.  

Vybudovat pod dálnicí plnohodnot-
nou silnici by bylo příliš nákladné. Mezi 
Novou Vsí a Šunychlem, které od sebe 
magistrála doslova odřízla, vznikla ale-
spoň úspornější varianta propojení. 
Když už museli stavbaři postavit most 
nad potokem Lutyňka, udělali jej o něco 
větší, aby vznikl podjezd i pro pěší 
a cyklisty. Kromě nich může »otvor« 
pod dálnicí využívat i migrující lesní 
zvěř. Podjezd je ale dost široký na to, aby 
tudy projelo i jedno osobní auto, a ně-
kteří šoféři toho začali zneužívat. Stačilo 
jen odstranit zátarasy v podobě betono-
vých »pacholat«.

„Sloupky, které někdo odstranil a také 
rozlomil, vrátíme po opravě na původní 
místo. Ideální by v místě byly napevno 
nainstalované zábrany. To však kvůli 
zimní údržbě komunikace není možné,“ 

vysvětlila Věra Niklová 
z odboru životního pro-
středí a služeb.

Až čas ukáže, zda budou 
nezodpovědní šoféři kvůli 
sedmi stům metrům, o kte-
ré je nová trasa delší, dále 
riskovat. Nejen pokutu, ale 
třeba i zdraví cyklistů, na 
které mohou narazit v proti-
směru a kteří na této stezce 
nebudou s autem vůbec 
počítat.  (tch)

Most nad Lutyňkou je záměrně větší, aby poskytl prostor i pro 

stezku pro chodce a cyklisty. Neznámí barbaři pod ním odstra-

nili a zničili betonové sloupy.  Foto: Pavel ČEMPĚL
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Jízdu děti zvládají, první pomoc vázne
Děti z pěti karvinských škol přijely do Bohumína poměřit své znalosti 

a dovednosti. Kabinet dopravní výchovy Karviná a odbor dopravy 

bohumínské radnice pořádal 16. května na dopravním hřišti v Hobbyparku 

okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.

Školáci z Karviné, Havířova, Českého 
Těšína, Orlové a Bohumína se utkali ve 
čtyřech disciplínách. K těm praktickým 
patřila jízda zručnosti a jízda podle pra-
videl na dopravním hřišti. V teoretické 
části čekaly soutěžící testy z pravidel 
silničního provozu a zdravověda. Ta 
byla kamenem úrazu a organizátoři se 
nestačili divit, jak dnešní děti při posky-
tování první pomoci tápou. 

Naše město reprezentovala Masary-
kova škola, jejíž čtyřčlenná družstva už 
dříve zvítězila v městském kole soutěže 
v kategorii mladších i starších žáků. 
A Masaryčce se dařilo i v okresní kon-
kurenci. Její cyklisté mezi mladšími 
žáky opět excelovali. Vítězství ve starší 
kategorii vybojovala orlovská ZŠ Karla 
Dvořáčka. Postupu do krajského kola 
se ale dobrovolně vzdala, protože jeho 
termín kolidoval s jinou školní akcí. Do 
dalších bojů tak šla základní škola 
z Českého Těšína. 

Dvoudenní krajské kolo se konalo 23. 
a 24. května ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. Tým mladších žáků Masarykovy 
školy už tady medailové pozice neobhá-
jil, skončil na pátém místě.  (red)

Nejlepší čtenáři strašidelného textu
Už 4. ročník soutěže 
O nejlepšího čtenáře 
neznámého textu uspořá-
dala 17. května knihovna 
K3 Bohumín. Soutěže 
se zúčastnilo na třicet 
žáků druhého stupně 
bohumínských škol.

Letošní ročník proběhl ve 
strašidelném duchu. Četly se 
příběhy plné pavouků, oživ- 
lých mrtvol či vraždících 
medvědů. „Měli jsme v plánu 
oživit soutěž čtenářskými 
ukázkami z knih, které jsou 
v současné době pro mládež 
nejvíce atraktivní. Jsou to 
právě knihy s touto strašidel-
nou tématikou,“ uvedla Jana 
Giecková, knihovnice dětské-
ho oddělení a tvůrce soutěže.

V porotě zasedly dvě členky 
bohumínského ochotnického 
divadla Boban Miroslava Ab-
solonová a Pavla Skokanová 
i profesionál, člen souboru 
Těšínského divadla Zdeněk 
Hrabal. Hodnotili nejlepší čte-
náře po jednotlivých třídách.

Mezi šesťáky zvítězil Ond-
řej Holaschke, mezi sedmáky 

Klára Exnerová, z osmých 
tříd excelovala Klára Durdo-
vá a z devátých Josef Vraštil. 
Soutěž měla i svého absolut-
ního vítěze. Svým předne-
sem porotu nejvíce zaujal 
zástupce nejmladší kategorie 
Ondra Holaschke.Všichni 

soutěžící obdrželi dárky 
a sladké odměny. 

Děkujeme všem za účast 
a odvahu zkusit něco nového 
a zároveň všem učitelům za 
skvělou spolupráci během 
celého školního roku. 

Magdaléna JEDZOKOVÁ, 
Jana GIECKOVÁ

Absolutní vítěz Ondra Holaschke a jeho dramatický přednes. 
Foto: Magdaléna JEDZOKOVÁ

Jízdu podle pravidel na dopravním hřišti z neda-
lekého pódia hodnotili bohumínští strážníci.

V praktické části soutěžící absolvovali také jízdu 
zručnosti.  Foto: Pavel ČEMPĚL

(Dokončení ze str. 1)

Firma Alpine Bau s mostem 
proto nechce mít nic společ-
ného a vypověděla smlouvu.

Generalna dyrekcja dróg 
krajowych i autostrad (GDD-
KiA), obdoba českého Ředi-
telství silnic a dálnic, ale 
oponuje. Projekt je podle ní 
v pořádku a pochybila na-
opak Alpine Bau. 

GDDKiA se dušuje, že 
stavba bude pokračovat. 
S jiným zhotovitelem a mož-
ná i úplně jiným způsobem. 
Ve hře je totiž možnost, že 
Poláci most demontují, údo-
lí zasypou a dálnici vybudují 
na takto vytvořeném valu. 
GDDKiA se každopádně 
nevzdává a ohlásila, že se 
zprovoznění posouvá opět 
o jeden rok, na léto 2014.

Pavel ČEMPĚL

Provizorium
na dálnici 
do Polska 
se protahuje
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Od bohumínské stávky uplynulo 60 let
3. června si připomínáme 60. výročí stávky, která byla otevřenou odpovědí bohumín-
ských pracujících na měnovou reformu v Československu. Reforma bývá též nazývána 
velkou peněžní loupeží z roku 1953, jíž se Komunistická strana Československa 
pokoušela o řešení rostoucích ekonomických problémů, zvláště v zásobování. 

Přestože prezident Antonín Zápotocký do 
poslední chvíle občany ujišťoval, že měnová 
reforma nebude, pracovalo se na ní už od 
roku 1952 za pomoci sovětských poradců. 
Když k reformě došlo, člověk si mohl v hoto-
vosti vyměnit nejvýš 300 Kčs 
v poměru 5:1, veškerou další 
hotovost pak v poměru 50:1. 
V bankách se úspory přepočítaly v kurzu 5:1 
do výše 5.000 korun, nad tuto částku pak 
30:1. Řada lidí tak přišla o veškeré úspory.  

V reakci na reformu vypukly v řadě míst ne-
pokoje a protesty. Bohumín patřil mezi ta města, 
kde pracující reagovali demonstrací a stávkou. 
Vše začalo v Bohumínských železárnách 
Gustava Klimenta, jak se pozdější Železárny 
a drátovny Bohumín tehdy jmenovaly. Na bohu-
mínské nádraží dospěla skupina asi 15 tavičů 
v čele s Libuší Ferencovou a požadovala zasta-
vení dopravy. Centrem odporu se však stalo 
náměstí, na kterém tehdy ještě stála socha T.G. 
Masaryka. Odezněla zde řada projevů, jedním 

z prvních mluvčích byl František Tesařík. Stá-
le častěji se objevovala politická hesla proti 
politice KSČ i požadavek svobodných voleb.

Nakonec byla k rozehnání demonstrantů 
v Bohumíně přivolána armáda. Dobře si na 

tuto situaci pamatuji, neboť 
jsme právě na zdejším gym-
náziu odmaturovali a měli 

tudíž volno. Stali jsme se tak přímými svědky 
této události – vojáci postupovali v kordo-
nech s puškami u nohou a postupně demon-
stranty z náměstí vytlačili.

Reakce komunistického režimu na tuto 
stávku byla tvrdá – řada lidí byla zatčena 
a perzekuce se nevyhnuly ani širšímu okruhu 
obyvatelstva. Bohumínská stávka se stala 
záminkou i k pozdějšímu stržení pomníku 
T. G. Masaryka. Podle svědectví učitele Jana 
Jakverta byla socha z náměstí tajně odstra-
něna v noci na 4. března 1961, poté odvezena 
do ŽDB, rozbita na kusy a roztavena. 

Ivo ŠTĚRBA

Z HISTORIE

Čokoládová, ale neméně prestižní tretra
Bohumín je městem atletických talentů. Díky pořadatelství prestižních 
závodů a detašovanému pracovišti Atletiky dětem se dostal do úzkého 
okruhu měst, která hostí Čokoládovou tretru. Účastní se jí děti od tří do 
jedenácti let a ty nejlepší z nich poběží fi nále v rámci Zlaté tretry Ostrava.

V minulých ročnících se dětská tretra 
běžela v šesti městech, letos se jejich 
počet rozrostl na osm. Novými pořada-
telskými městy jsou Frýdek-Místek 
a Bohumín. Ten si tuto čest vysloužil 
organizováním četných atletických mí-
tinků, například Běhu ulicemi města 
nebo Silvestrovských běhů. „Jsme 

poctěni, že jsme v Bohumíně mohli 
Čokoládovou tretru hostit. Navíc se 
v našem městě konalo hned první z osmi 
dětských klání. Sjeli se sem běžci ze široké-
ho okolí,“ pochvaloval si Zdeněk Veselý, 
předseda Atletického klubu Bohumín.

Na stadion u ZŠ Čs. armády dorazilo 
13. května 144 malých závodníků. O ví-

tězství bojovali na tratích dlouhých 60, 
100, 200 a 300 metrů. Podpořit atletický 
potěr přijela ze sousední Dolní Lutyně 
tyčkařka, dvojnásobná olympionička 
Daniela Bártová. 

Závody se běžely podle věkových kate-
gorií. V šesti zvítězily děti z Bohumína, 
v dalších uspěli závodníci z Orlové nebo 
Ostravy. Ti úplně nejlepší ze všech závo-
dů v osmi městech postoupí do velkého 
fi nále, které se poběží 27. června v rámci 
mezinárodní Zlaté trety ve Vítkovicích.

(erh)

Na stadionu u ZŠ Čs. armády závodilo 144 dětí od tří do jedenácti let. Malým atletům přijela poblahopřát i držitelka evropského halového stříbra z roku 
1998 olympionička Daniela Bártová (39).  Foto: Pavel ČEMPĚL

Ples na náměstí
Na náměstí Svobody ve 

Starém Bohumíně  se 31. 
května od 16 hodin koná 
»Ples na náměstí«. Akci opět 
pořádá sdružení Přátel bo-
humínské historie v rámci 
obnovení tradice stavění 
a kácení máje. Vystoupí zde 
taneční kroužek, plivači 
ohně, připravena je tombola 
a ohňostroj. Stoly, židle a zá-
kladní občerstvení si jako 
každoročně návštěvníci při-
nesou s sebou. Hrát bude 
živá hudba. 

Sportovní den dětí
Společnost Bospor připra-

vila menším dětem k jejich 
mezinárodnímu svátku 
dárek. V sobotu 1. června 
budou mít děti do 10 let 
vstup na všechny atrakce 
zdarma. Zavítat mohou do 
aquacentra, na adventure 
golf nebo zimní stadion. (red)

POZVÁNKY
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Název Jateční ulice, která začíná u hasičské zbrojnice, 
nevznikl jen tak. Má své historické opodstatnění.  
V roce 1904 tady vyrostla jatka a jejich budova existuje 
dodnes. Stále slouží k podnikání, jen řezníky vystřídaly 
jiné profese.

Jatka z počátku minulého 
století potřebovala pro svůj 
provoz teplou vodu, a tak 
vznikla vedle budova lázní. 
„Nesmíme si ale představo-
vat nějaké léčivé prameny, 

byly to spíše hromadné kou-
pelny,“ vysvětlil amatérský 
historik Eduard Beneš. Lidé 
tenkrát v domech ještě kou-
pelny neměli, proto si chodi-
li dávat »lázeň«, vykoupat se 

právě sem. Areál doplnila 
v roce 1909 ještě úřednická 
budova jatek. Stojí přímo 
u dnešní ulice Čs. armády 
a letopočet vzniku má přímo 
na fasádě.

Historická pohlednice za-
chycuje kromě části areálu 
jatek a lázní také rohový ob-
chod se smíšeným zbožím 
Josefa Fabiszkiewicze. Ten je 
ještě starší, pocházel z roku 

1898, ale do současnosti se 
nedochoval. Na jeho místě 
nyní stojí zbrojnice profesio-
nálních hasičů. V levé části 
staré fotografi e je vidět kou-
síček ještě jednoho objektu. 
Byla to restaurace Linde, 
později Pod Lípou. Dnes už 
po ní není ani stopy, ale 
pamětníci si na ni jistě ještě 
vzpomenou. Zbourána byla 
v roce 1968. (red)

Bohumín na dobových pohlednicích (11)

Foto: Pavel ČEMPĚL

Závoďáky mohou pilotovat i školáci
Burácení motorů, kvílení pneumatik. Skoro každý kluk 
bez ohledu na věk miluje auta, hlavně ta sportovní. 
Adrenalinový zážitek z řízení závodního vozu mohou 
paradoxně zažít i »šoféři«, kteří dosud kvůli věku 
nemají vůdčí list. Jejich sporťáky jsou sice desetkrát 
menší než originály, skvělý pocit z jejich pilotování 
je ovšem plnohodnotný. 

Bohumínští kluci, kteří 
tíhnou k motorismu, mají 
štěstí. Ve městě funguje už 
osm let kroužek rá-
diem řízených 
modelů. Svou 
základnu má 
ve skřečoňské 
škole. Členo-
vé v tamní 
dílně pro-

vádějí tuning (vylepšení) 
svých vozů, vyrábějí si různé 
rampy pro skoky nebo svě-
telné efekty. Po každé před-
váděcí akci je také třeba 
provést klasickou údržbu, 
dotáhnout šroubky, vyčistit 
auto. „Kluci si v kroužku osvo- 
jí jednoduchou elektroniku, 
naučí se pájet, získají manu-
ální zručnost,“ sdělil jeden 
ze dvou vedoucích kroužku 
Marek Danihel.

Auta, s nimiž si kluci »hrají«, 
jsou přesnými zmenšeninami 

skutečných závoďáků. Autíč-
ka mají spojku, převodovku, 
diferenciál. Motor mohou 
využívat elektrický nebo spa-
lovací. Ty benzinové mají 
skvělý zvuk a jsou rychlé. 
Elektromotory zase praktické, 
ale také s nimi to umí model 
pořádně rozjet. „Tyto motory 
mají výkon asi 600 wattů 
a modely dosahují rychlosti 
až 80 kilometrů za hodinu. 
Když takové autíčko odstar-
tuje, postaví se na zadní,“ 
dodal Danihel.

Klub RC modelů předvádí 
své stroje na show v Bohu-
míně i v okolí. Jízdy a skoky 
nejsou nahodilé, kluci mají 
propracovanou choreografi i. 
Tu by do budoucna chtěli 
ještě zatraktivnit, a tak klub 
hledá do týmu pilota akroba-
tického letadla a sálového 
pyrotechnika. Vystoupení by 
díky nim mohly okořenit pře-
lety leteckých modelů a mi-
niexploze či studené ohně.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL



 Kroužek teď navštěvují tři kluci, ale klub 
by rád rozšířil členskou základnu. Bližší in-
formace a kontakty najdou zájemci na 
webu rc-auticka.webnode.cz.  RC modely 
jsou přesnými kopiemi závodních vozů, 
většinou v měřítku 1:10. Dají se koupit 
hotové nebo levnější ve formě stavebnice.
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Kněz Roman Brzezina 
popřál posádkám sezonu 
bez nehod a zranění.

Dva až tři měsíce padly na přípravu, 
ale originální dárek ke Dni matek 
stál za to. Na prknech kina se už 
potřetí promenádovaly amatérské 
modelky v rámci projektu Žena 
bohumínského sdružení Alma 
mater. Letošní ročník měl podtitul 
Lady Karneval a nesl se v odlehčeném 
jihoamerickém duchu.  

„Před třemi lety jsme si řekli, proč by se 
ženy z Bohumínska měly na modelky jen 
dívat v časopisech a televizi, když si to 
mohou vyzkoušet samy. A jak jim to šlo! 
V tradici proto pokračujeme,“ uvedla 
předsedkyně pořádajícího sdružení Alma 
mater Dagmar Knýblová. Na přípravě 
letošní show, která se inspirovala exotic-
kým karnevalem, se podílelo rekordních 
sto dvacet manekýn a členů štábu.

Diváci v kině zažili 11. května rej hud-
by, tance a hlavně originálních modelů 
regionálních návrhářů. Na pódiu je opět 
představilo několik desítek dobrovolnic. 
Jejich profese s módou nijak nesouvisejí, 
ovšem jakmile si oblékly avantgardní, 
sportovní či společenské šaty, rázem 
to šlo samo a vtančily na jeviště jako 
ostřílené modelky. A diváci to ocenili 
bouřlivým potleskem.

Jihoamerická živelnost, česká krása 

„Děkuji členům i spolupracovníkům 
Alma mater. Všední deštivou sobotu pro-
měnili v nevšední zážitek. Představení 
bylo plné přirozenosti, radosti, smyslu 

pro humor a v neposlední řadě štědrosti, 
neboť jsme byli všichni obdarováni uvol-
něním a pohodou,“ zhodnotila přehlídku 
básnířka Dagmar Čížová. (erh, luk)

Blok modelů inspirovaných fotografi emi Jakuba Kotase.  Foto: Martina BIELANOVÁ

Motorkáři, kteří své stroje prohánějí 
každý den, sváteční nedělní jezdci 
i majitelé vzácných veteránů. Mladí 
i staří, slečny i pánové. Všichni si dali 
25. května dopoledne sraz u evange- 
lického kostela v Bohumíně. 
Už třetím rokem tady probíhalo 
požehnání motorkářům.

Přestože mnozí černě odění jezdci brá-
ny kostela, v obavě že by mohli 

»vzplanout«, nikdy nepřekročili, 
bohumínskou akci si nenechají 

ujít. I když si motorizovaní 
účastníci i přihlížející mohli 

přál lepší počasí, o nablýs-
kané krasavce nebyla 
nouze. Dorazila jich 
zhruba stovka. Kněz 
Roman Brzezina od-
sloužil pod širým ne-

bem krátkou mši a po ní 
všem posádkám osobně 
požehnal. Motorkáři pak 
nakopli své mašiny a ab-
solvovali spanilou jízdu, 
kolečko po ulicích v cent- 
ru Bohumína. Část z nich 
nakonec zamířila k res-

Požehnání s vůní benzinu

tauraci Na Rybníčku. 
Milovníci jednosto-
pých strojů tady měli 
připravené posezení 
s občerstvením a muzi-
kou. Druhá ekipa jezdců 

natočila svá řidítka na 
Opavsko, kde se ve stej-
ném termínu konal sraz 

auto a moto veteránů.
Text a foto: 

Pavel ČEMPĚL
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Bo-
humín-
ská obřadní 
síň zažila tisíce 
svateb, ale ještě nikdy 
zde nevstupovali do manželství 
milovníci »steampunku«. 
Tento styl, zejména v oblékání, 
vychází z módy 19. století, ale 
s futuristickými technologic-
kými doplňky. „Steampunk je 
vizí budoucnosti, avšak optikou 
lidí žijících za vlády královny 
Viktorie,“ vysvětlila nevěsta 
Denisa Katzorová, nyní Šiblo-
vá. Dodala, že nejznámějšími 
původními steampunkovými 
autory jsou H.G. Wells a Jules 
Verne. 

Příroda Bohumínska – houby (117) 

Smrže patří k vyhledávaným gastronomickým pochoutkám, nejvíce 

jsou ceněny ve Francii hned po lanýžích. Na tamních trzích se čerstvé 

smrže prodávají i za cenu několika desítek či stovek eur za kilogram.

Všechny druhy smržů patří k jar-
ním houbám s výskytem v dubnu 
a květnu. Někteří šlechtici u nás 
kdysi vyžadovali jejich sběr od pod-
daných na svých panstvích. Velmi 
oblíbenými houbami jsou smrže 
také v USA, kde stovky sběračů vy-
rážejí do jehličnatých lesů, které 

byly postiženy požáry. Ve Francii se 
z těchto hub vyrábí řada oblíbených 
produktů, např. různé pasty, krémy, 
sýry a podobně. Smrže se tam prodá-
vají také nakládané a sušené. Na Bo-
humínsku rostou tuto houby nejvíce 
v lužních lesích v nivě Odry a Olzy. 

Text a foto: Jiří ŠUHAJ

Zamilovaní jeden do druhého a do historie

Smrž obecný (Morchella esculenta)

Novomanželé k dějinám 
tíhnou, k těm alternativním 
i skutečným. Oba jsou členy 
historické skupiny Rytíři Sva-
tého Grálu, která se mimo 
jiné představila v rámci prvo-
májového programu na ná-
městí. Petr se v souboru věnu-
je šermu, Denisa tanci. Coby 
milovníci historie jsou také 
častými návštěvníky muzeí 
a památek. A lokálních ma-
lých pivovarů! Jejich druhou 
velkou vášní je totiž gastro-
turistika, v ý p r a v y 
za dobrou kuchyní 
a  p ěn i - vým mo-
kem. 

Denisa a Petr Šiblovi jsou spolu téměř sedm let.  Ona je profesí inženýr kvality, 
on geodet. Spojuje je láska k historii. A tak bohumínská radnice zažila svatbu 
ve stylu »steampunku« (steam = anglicky pára). Svatební hosté jako by vypadli 

z (trochu jiné) Viktoriánské doby.  

Text 

a foto: 

Pavel 

ČEMPĚL

Postavy z Verneovek ožily! 
V obřadní síni! Přišly totiž 
popřát snoubencům Petru 
Šiblovi (31) a Denise 
Katzorové (29), kteří si 
11. května řekli své »ano«. 
Novomanželé, milovníci 
historie, pojali svou 
svatbu originálně. Celou 
ji stylizovali do podoby 
alternativního Viktorián-
ského období.
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Krásy hlavního města očima školáků
Vstávat brzo ráno z vyhřáté postele bylo velmi těžké, ale poznávací výjezd 
do Prahy jsme si nemohli nechat ujít. Je středa 15. května, na světelné 
tabuli bohumínského nádraží bliká čas 3:53 a vlak se rozjíždí.

Všichni jsme byli plní očekávání, a tak 
málokdo během cesty zamhouřil oko. 
Ani jsme se nenadáli a už nás vítalo pro-
sluněné pražské hlavní nádraží. Putování 
za kulturou a poznáním mohlo začít.

Naše první kroky směřovaly do 
Divadla Hybernia, kde jsme zhlédli mu-
zikálové představení Kapka medu pro 
Verunku. Účinkovala v něm spousta 
známých zpěváků a herců, například 
Kamil Střihavka, Jiří Zonyga, Kristýna 
Leichtová a další. Z divadla jsme všichni 
vyšli s úsměvem na tváři, což vystihovalo 
naše nadšení a spokojenost.  

Najednou jsme si uvědomili, že klid 
a poměrně prázdné ulice ranního velko-
města vystřídalo hemžení zejména 
zahraničních turistů. I my jsme prahli 
po poznání památek, a tak jsme vyrazili.

Prošli jsme Prašnou bránou, na Sta-
roměstském náměstí jsme obdivovali 
pomník mistra Jana Husa, Staroměst-
skou radnici a Staroměstský orloj. Na 
Karlově mostě nás zaujali pouliční 

umělci a krásný pohled na sluncem ozá-
řenou Vltavu. Dále jsme viděli budovu 
parlamentu a jednu z mnoha fakult Kar-
lovy univerzity. Tyčící se vlajka prezi-
denta České republiky nás hnala vpřed 
k Pražskému hradu. Výměna stráží 
upoutala naše pohledy, ale dech se nám 

zatajil až při vstupu do Chrámu sv. Víta. 
Pohled na tuto majestátní a nádherně 
zdobenou stavbu nás okouzlil. Při cestě 
zpátky k nádraží jsme byli všichni ještě 
natěšeni na místo, které bylo svědkem 
mnoha významných historických udá-
lostí – Václavské náměstí. Tento bulvár 
nás vrátil zpět do reality města.

Prožili jsme nádherný den se svými 
spolužáky a učiteli. Děkujeme.

Žáci 9. ročníku ZŠ Čs. armády

Foto: ZŠ Čs. armády

Autobus vyráží 
na retrospektivní školní výlet. 
S pasažéry navštíví důležité 
historické události. 

Dvě recesní dekády v režii kantorů
Letos už podvacáté dokázali učitelé bohumínských 
škol zastavit čas a sejít se na tradiční kantorské akci, 
»recesním plese«. V pořadatelství se školy střídají, 
přípravu jubilejního ročníku měla na starosti ZŠ Skřečoň 
a zhostila se jí tradičně velmi zodpovědně a skvěle.

Na každý ročník recesního 
plesu vyhlásí jeho pořadatel 
téma, v jehož duchu se účast-
níci strojí do kostýmů a sty-
lizaci odpovídá i výzdoba 
sálu. Téma letošního 20. roč-
níku učitelského plesu bylo 

»Československo – 20 let 
před a 20 let po rozdělení«. 
Tedy tak trochu retro, trochu 
ve stylu národních zvyků 
a krojů, něco z politického 
dění, něco ze současnosti. 
Nechyběli Jánošíci a taneč-

nice z Lúčnice, spartakiádní 
Poupata, hraniční přechod, 
vyplňování celního prohláše-
ní a také smuteční průvod 
truchlících nad rozdělením 
Československa. 

V programu vystoupila 
recesní skupina pedagogů 
Dr. Jaromi, která se o zábavu 
kolegů stará každoročně. 
Scénkami, jež byly průřezem 
historie a současnosti česko-

slovenského školství, si letos 
dělala legraci ze všeho váž-
ného i úsměvného, co s se-
bou kantorský život přináší. 
Výborná nálada a atmosféra 
těchto recesních plesů je ne-
popsatelná. Učitelé opět uká-
zali, že se umí výborně bavit 
a také si povykládat při tomto 
jedinečném setkání o věcech, 
na které není jindy čas.

Roman FUNK

„Když se podaří, co se dařit má...“ aneb spartakiádní Poupata.
Foto: Jana FAJOVÁ
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Závodů těch nejmenších 
atletů se 23. května zúčastnila 
desetičlenná družstva, ve 
kterých měli stejné početní 
zastoupení chlapci i dívky. 
Jednotlivé týmy soutěžily ve 
štafetovém běhu a v hodu 
tenisovým míčkem. U hodů 
se sčítaly dosažené výsledky 
všech deseti členů družstva. 
Po zhodnocení obou disciplín 
zvítězila záblatská MŠ Na 

Pískách, druhá byla MŠ Sme-
tanova a třetí MŠ Čáslavská.

Z každé mateřinky pak dvě 
děvčata a dva chlapci soutěži-
li ve skoku do dálky a v běhu 
na překážkové dráze. Ve sko-
ku si z dívek vedla nejlépe 
Natalia Giulia Tomášková 
(MŠ Smetanova), za ní byla 
Natálie Randuchová (MŠ 
Smetanova) a na třetí místo 
doskočila Julie Kajzarová 

(Fit škol-
ka). Mezi kluky zvítězil Jan 
Szotek (MŠ Smetanova), 
stříbro patří Vojtovi Fialovi 
(MŠ Nerudova) a bronz má 
Benjamín Kohút (Fit školka).

S překážkovou dráhou se 
vypořádala nejlépe Kristýna 
Orawczaková (MŠ Tovární), 
na druhém místě skončila 
Julie Kajzarová (Fit školka) 

a na třetím Vanessa 
Maco (MŠ Starý 
Bohumín). Z chlap-
ců uspěl Jan Szotek 
(MŠ Smetanova), za 
ním byl Petr Zvonař 
(MŠ Na Pískách) 
a třetí opět Benjamin 
Kohút (Fit školka). 

Závody proběhly 
sice za chladnějšího, 

a l e pro atletiku příznivého 
počasí. Poděkování si zaslou-
ží všechny děti za snahu 
a ukázněné chování, dopro-
vázející učitelky jednotlivých 
školek a organizátoři, který-
mi byli AK Bohumín, dům 
dětí a mládeže, ZŠ Čs.armády 
a studentky Střední školy 
Bohumín.  (red, zves)

Dětem to šlo na dráze i na tribunách

AMIS neboli Atletické minisoutěžení má za sebou už 9. 
úspěšný ročník. Akce, na kterou vysílají své reprezentanty 
jednotlivé mateřské školy, se těší velké oblibě. Letos 
bojovalo o diplomy, věcné ceny, sladkosti a krásné 
poháry 117 děvčat a chlapců z devíti mateřinek. Jejich 
spolužáci pak vytvořili úžasnou diváckou kulisu.

Dráha z molitanových překážek, aby si děti neublížily. Soutěžilo se také v hodu 
míčkem. Povzbuzovaly i roztleskávačky s pom pomy.  Foto: Pavel ČEMPĚL

(Fit škol-
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Bohumínsko z ptačí perspektivy
Každého asi občas napadne, jak vypadá jeho oblíbené 
místo shora. Leteckými snímky v dnešní době disponuje 
každý internetový mapový portál. Ten Bohumínský je 
ale strčí do kapsy. Snímky jsou zde kvalitnější a hlavně 
aktuálnější. 

Loni v létě proběhlo nad 
městem letecké snímkování 
a nyní si může každý zájemce 
prohlédnout aktuální stav 
území Bohumína, Rychvaldu 
a Dolní Lutyně. Stačí navštívit 

geoportál Marushka na adrese 
mapy.mesto-bohumin.cz. 
Lze jej spustit v každém inter-
netovém prohlížeči. Vpravo 
na internetové stránce je 
záložka vrstvy, kde po rozba-

lení položky letecké snímky 
najdete ty z roku 2012. Máte 
tak možnost historického 
porovnání i se starším sním-
kováním.

Městský úřad tyto snímky 
používá při plánování rozvoje 
města, kde v kombinaci s ka-
tastrální mapou a inženýr-
skými sítěmi tvoří základ pro 
práci úředníků. Občanům 
slouží tato data pro lepší 

orientaci v území, sledování 
vývoje města či pro ukojení 
pouhé zvědavosti.

Kromě leteckých snímků 
naleznete v geoportálu i další 
zajímavé podklady. Pro le-
tošní rok připravujeme ještě 
několik novinek, tou další 
budou aktualizované zápla-
vové zóny od Povodí Odry, 
průběhy teplovodů společ-
nosti ČEZ a územní plán 
města Bohumína.

Michal KOLOVRAT, 
organizační odbor
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Díky transparentním zakázkám přivedlo 
město už několik firem ke krachu
Nedávno odvysílala televize Nova v pořadu Na vlastní oči reportáž o zakázce na 
výběr dodavatele oken u městských bytů v Havířově. Kritéria byla postavena tak 
složitě a podrobně, že je splňoval jeden jediný výrobce. V protikladu k tomu vyzdvihl 
reportér Novy Jan Moláček naše město, které stejný rozsah výměny oken zrealizovalo 
třikrát levněji a prostřednictvím několika různých fi rem. A navíc si město kvalitu 
nových oken ještě pohlídalo neohlášenými kontrolami přímo na stavbě a testy 
kvality oken ve zkušebně v Praze.

V minulém čísle Oka ovšem 
nenechal suchou nit na způ-
sobu našich výběrových řízení 
Bohumína zastupitel David 
Maryška (ODS). Nabádal 
velmi odborně a podrobně 
(jako advokát tomu velmi 
dobře rozumí), abychom 
také u nás mnohem přísněji 
defi novali zadání a podmín-
ky, za nichž se mohou fi rmy 
o veřejné zakázky ucházet. 
Jako příklad uváděl rekon-
strukci Národního domu 
a výstavbu sportovní haly. 

Ano, samozřejmě bychom 
mohli postupovat tak, jak 

David Maryška navrhuje. Ale 
to je právě ten rozdíl ve fi lo-
zofii zadávání v Bohumíně 
a jinde v republice. Rozdíl 
mezi tím, jak to děláme už 
dlouhé roky my, a jak by to 
asi dělala ODS, kdyby v Bo-
humíně, nedej Bůh, uspěla 
ve volbách. To je rozdíl mezi 
tím, když umožníme, aby se 
do vyhlášeného výběrového 
řízení přihlásilo široké spekt-
rum uchazečů, anebo zakáz-
ku ušijeme na míru úzkému 
okruhu dodavatelů. To je 
rozdíl mezi vládními akcemi 
»Promopro« a »S-karty« 

a tím, jak to děláme my 
v Bohumíně. 

Veškeré zakázky, a to i pod 
limity dané zákonem, veřej-
ně soutěžíme a zveřejňujeme 
na webu, aby se mohlo při-
hlásit co nejvíce uchazečů. 
Ano, je to velmi pracné. Hlásí 
se mnoho firem, náš odbor 
rozvoje a investic a také sta-
vební dozor mají mnohem 
více práce s hlídáním zakázky. 
Někdy jsme dokonce přived-
li fi rmy, které podcenily svou 
nabídku, ke krachu. A to 
proto, že nedáváme zálohy, 
platíme jen za provedené 

práce a nenávidíme tzv. 
»vícepráce«. A i to má své 
nevýhody, protože u firmy, 
která zkrachuje, už bohužel 
neuplatníme reklamaci, jako 
tomu bylo například u rekon-
strukce střechy aquacentra. 
Ale přesto si pevně stojím 
za naším transparentním 
způsobem zadávání zakázek
a budu jej vždy hájit. 

Garantuje totiž, že v Bohu-
míně na veřejných zakáz-
kách nikdo zázračně nezbo-
hatne. Kéž by tomu tak bylo 
všude v České republice, na 
obcích, krajích a hlavně ve 
vládě. Pak by možná nebylo 
třeba ani asociálních »refo-
rem« a zvyšování daní. Ale 
to už je jiný příběh.

Petr VÍCHA, starosta

POLITIKA

POLITIKA Aktivní členství v platformách 
a podpora studentů
Manažerka školicího centra fi rmy ČEMAT Ivana Seberová 
byla nově zvolena do výkonné rady Bezpečnostně 
technologického klastru. Jmenování proběhlo při 
zasedání výkonné rady 14. května v Ostravě.

Občanské sdružení BTKlastr 
se zaměřuje na koordinaci 
a posilování spolupráce tech-
nologického výzkumu sou-
středěného do Moravsko-
slezského kraje a navazuje 
také na poslání a činnosti 
České technologické platformy 
bezpečnosti průmyslu (CZ-
-TPIS). Úkolem sedmičlenné 
výkonné rady je realizovat 
poslání a cíle klastru. Jde 
především o přilákání no-
vých příležitostí do regionu 
a podporu a realizaci vědecko- 
technických záměrů v oblasti 
bezpečnosti průmyslu.

Společnost  ČEMAT je 
sponzorujícím a aktivním 
členem obou platforem včetně 
partnerského projektu Safety 
Agent. V jeho rámci společnost 
nabídla spolupráci studen-
tům Vysoké školy báňské-

Technické univerzitě. Tři 
studenti této nabídky využili 
a rozšiřují si odbornost o nové 
znalosti i praktické zkuše-
nosti získané z reálného pro-
středí.

Firmy zapojené v projektu 
mají možnost navázat či pro-
hloubit spolupráci s vysoký-
mi školami a výzkumnými 
ústavy, získat studenty na 
praxi a spolupracovat na 
společných projektech. 

Veronika BRÁZDILOVÁ, 
marketingová manažerka ČEMAT 

Marketingová 
manažerka Čematu 

Veronika Brázdilová (vlevo) 
se studentkou VŠB-TU 
Gabrielou Hercíkovou

Foto: ČEMAT

Poděkování 

Pavlu Srničkovi
Místní  organizace 

TOP 09 Bohumín vzala 
na vědomí rezignaci za-
stupitele Pavla Srnička, 
který byl zvolen jako 
nezávislý kandidát za 
politickou stranu TOP 
09 a v současném voleb-
ním období působil jako 
zastupitel a člen komise 
pro sport.

Pro velké pracovní vy-
tížení a změnu působiště 
během volebního období 
se rozhodl rezignovat 
a dal přednost své nároč-
né práci. 

Děkujeme za obětavou 
činnost, vstřícnost a po-
zitivní přístup k práci 
v orgánech města a re-
prezentaci TOP 09 vůči 
veřejnosti.

Přejeme panu Srničko-
vi pevné zdraví, štěstí 
a úspěchy v osobním 
i pracovním životě. 

Karla FODOROVÁ, 
TOP 09 Bohumín 

Ivana Seberová. 
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Bohumínští kulečníkáři přivezli stříbro 
V Bohumíně a Havířově se od 17. do 19. května odehrálo Mistrovství republiky 
družstev v disciplíně 3B – trojband. Šampionátu se zúčastnilo jedenáct družstev. 
BC Bohumín měl v soutěži dvě družstva – »A« ve složení Gazdoš, Ráček, Andrejovský, 
»B« Musil, Majewski, Rypka, Hyšperský. 

Obě družstva se probojovala přes páteční 
kvalifikaci do hlavní sobotní soutěže. Tým 
»B« hrál doma a jednou remízou a dvěmi 
prohrami skončil na celkovém sedmém místě. 
»Áčko« bojovalo v Havířově a vedlo si výborně, 
když svou skupinu vyhrálo a postoupilo do 
nedělního semifi nále. Do něj se ještě probo-
jovala družstva Kladna, Brna a Havířova. 
V semifi nále si Kladno poradilo s Havířovem 
a naši přehráli Brno. Díky týmu »A« tak měl 
Bohumín zastoupení ve fi nále. To bylo velmi 
dramatické a po velkém boji vyhrálo Kladno 
4:2. 

Vzhledem k tomu, že disciplína trojband 
není naší silnou stránkou, je stříbro opravdu 
velkým úspěchem. Ostatní týmy mají hráče, 
kteří se věnují speciálně této disciplíně. 

Skvělá sezona pokračuje a po titulu v tech-
nických disciplinách a stříbru v trojbandu 
čeká naše borce mezinárodní scéna. 

29. a 30. června se v bohumínské herně 
odehraje bitva o Dunajský pohár za účasti 
mistra Rakouska, Bavorska a ČR (BC Bohu-

mín). Přijďte povzbudit naše hráče a nenechte 
si ujít tuto jedinečnou příležitost. 

Miroslav ANDREJOVSKÝ, 
BC Bohumín

Stříbrný »A« tým BC Bohumín. Foto: BC Bohumín

Okruh na Gliňoči závodům na horských kolech svědčí. Jezdci tady bojovali už popatnácté. Tentokrát ale promáčený terén pořádně prověřil síly 
všech závodníků.  Foto: Martin DEDEK

První květnový víkend pořádali bikeři SK Šafrata Bohumín už 15. MTB cenu 

Bohumína. Pro závody věkových kategorií od předžáků až po starší mastry 

se přihlásilo celkem 107 závodníků nejen z okolních klubů, ale i z Polska. 

Bojovalo se nejen o přední místa, ale 
i o body do českopolského seriálu »GP 
MTB Euroregionu Silesia«.

Domácím přinesly na okruhu na 
Gliňoči ve Skřečoni úspěch hlavně kate-
gorie nejmladších. Nováček Tadeusz 
Bluszcz zde poprvé v životě vystoupil 

s 3. místem na stupně vítězů. Nejcen-
nější výsledek nám pak přinesli starší 
mastři, kde sice Stefan Bluszcz obsadil 
druhé místo a Jenda Baier třetí, ale 
v průběžném pořadí celoročního seriálu 
se posunuli se shodným počtem bodů 
do čela. 

A hned na začátku června Šafratovci 
pořádají silniční závod na bohumínsko
–lutyňském okruhu »Memoriál Janka 
Ferdyna«, zařazený do Slezského pohá-
ru amatérských cyklistů. Na startu se 2. 
června jistě objeví i několik profesionálů, 
ale i domácí závodníci v čele s držiteli 
titulů letošních krajských amatérských 
mistrů Tomášem Galuškou, Lucií Gru-
chalovou a Ivanou Jaklovou.  

Rostislav ŠAFRATA

Bitva horských kol na mokrém Gliňoči

POZVÁNKA

Memoriál Jana 

Ferdyna 
Lowell pro Šafrata team 

Bohumín a město Bohumín 
pořádají Memoriál Jana Fer-
dyna – 4. závod Slezského 
poháru amatérských cyklistů 
2013. Závod se uskuteční 
2. června na bohumínsko–
lutyňském okruhu. Přihlášky 
od 9 hodin v kanceláři (Re-
staurace u Bystroňů v Dolní 
Lutyni). 

HODINOVKA: Start v 10 
hodin v kategoriích žen nad 
15, žen nad 30 let a všeobec-
né nad 60 let. 

DVOUHODINOVKA I: 
Start v 11.30 hodin v kategori-
ích mužů 40-49 let a 50-59 let.

DVOUHODINOVKA II: 
Start ve 14 hodin v kategori-
ích mužů 15-18 let, 19-29 let 
a 30-39 let.
Časy startů jsou orientač-

ní. Závod jede se za plného 
silničního provozu. (roš)
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Už je to rok, ale tvá smrt 
je stále stejně neuvěřitelná!

13. června vzpome-
neme 1. smutné 

výročí tragického 
úmrtí našeho 

milovaného syna, 
vnuka a bratra

Vojtěcha 
SOSNY.

29. března jsme si zároveň připomněli 
jeho nedožité 17. narozeniny.

S úctou a láskou vzpomínají a nikdy 
nezapomenou rodiče, sourozenci, 

babička, spolužáci, přátelé a kamarádi.

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

ten nikdy nezapomene..

3. června 
vzpomeneme 

4. smutné výročí 
tragického úmrtí 

pana Petra 
ADAMIKA.

S láskou a úctou vzpomínají 
a nikdy nezapomenou mamka, 

Franta, syn Daniel, sestra Romana 
s dětmi a celá rodina.

29. května už tomu 
bude rok, kdy nás 
po těžké nemoci 
navždy opustila

paní Mgr. 
Edita 

KUBOVÁ.
Na milovanou 

manželku, maminku a babičku pořád 
vzpomínáme.

Rodina Kubova

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

ten nikdy nezapomene.

30. května uběhne 
10 let, kdy nás 

navždy opustila 

paní Marie 
GRYGIELOVÁ.


S láskou vzpomínají 

synové Pavel a Tomáš, dcera Eva 
a manžel Petr.

VZPOMÍNKY

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

Naposledy jsme se rozloučili
Jaroslav Čimbora * 1947 z Bohumína Věra Dlugá * 1946 ze Skřečoně 
Rudolf Gabčo * 1947 ze Skřečoně Marie Juřica * 1929 z Pudlova Kazimír Król * 
1951 z Pudlova Miroslav Lysoň * 1937 z Bohumína Hilda Malá * 1925 ze Záblatí
Vilemína Mazurková * 1937 z Bohumína Růžena Pastušková * 1921 ze Starého 
Bohumína Marian Pawlita * 1940 z Bohumína Werner Štos * 1943 ze Záblatí
Jiří Tvrdý * 1957 z Bohumína František Wyrwol * 1925 z Bohumína.

V rubrice posledních rozloučení zveřejňujeme pouze občany, kteří zemřeli v Bo-
humíně. Standardně se zde neobjevují občané města, jež zemřeli mimo jeho území, 
v jiném městě. Pokud si ale pozůstalí zveřejnění přejí, nic tomu nebrání. Stačí pou-
ze přinést úmrtní list na matriku a dohodnout se na bezplatném zveřejnění v rub-
rice. Další informace na telefonu 596 092 146.  (ml)

2. června oslaví 
naše milovaná 

maminka, tchyně, 
babička a prababička 

Vlasta 
MALINOVSKÁ
 své 77. narozeniny.

Do dalších let 
jí přejeme hodně zdraví, štěstí 

a životní pohody.
Syn Jiří, snacha Helena, vnuk Jirka 
s manželkou Janou, vnučka Dana 
s přítelem Davidem a pravnoučata 

Karolínka, Valentýnka a Jiříček.

BLAHOPŘÁNÍ

Své »ano« 
si řekli: 
Marek Panták a Zuzana Miková, 
oba z Bohumína
Petr Šibl z Ostravy a Denisa Katzorová 
z Bohumína
Jan Rafaj a Žaneta Komárková, 
oba z  Bohumína.

Poděkování 

za kondolence
Děkujeme všem známým a přá-

telům za projevenou soustrast 
k úmrtní našeho syna, pana Tomáše 
Pchálka. Rovněž děkujeme za 
květinové dary na hřbitově ve 
Skřečoni. 

Rodiče PCHÁLKOVI

Řešení tajenky z minulého čísla
Arabské přísloví:  I vysoký topol vítr porazí.  

Půjčky od 3.000
do 300.000 Kč.
OSVČ, zaměstnanci, důchodci a MD.

My Vám opravdu půjčíme!

Kontakt:   733 112 476, 
720 738 659.

Jsme oprávnění poskytovat úvěry.

● Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-
střednictvím on-line formuláře na internetových 
stránkách www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.

CENÍK INZERCE

1 započatý řádek řádkové inzerce  24 Kč

1 cm2 plošné inzerce  18 Kč

1/2 strany: na výšku 92x263mm, 
na šířku 190x128mm  3 600 Kč

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

celá strana 190x273 mm  7 200 Kč

Při opakování  3 - 4 x sleva 10 % 
  5 x a více sleva 20 %

Společenská inzerce: rozměr: 60 x 64 mm 
(blahopřání, vzpomínky) 

cena bez foto:  180 Kč

cena s foto:  300 Kč

dvojitá plocha:  400 Kč 
(2 fotografi e nebo dlouhý text)

Po dobu prodeje aktuálního čísla Oka jsou 
řádkové inzeráty současně zveřejněny 

na webu města www.mesto-bohumin.cz. 
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REALITY
●  Koupím jakýkoliv 

byt, příp. dluhy uhradím, 
mohu zajistit náhr. bydlení 
nebo si vás ponechám jako své 
nájemníky, vše na smlouvu 
přes notáře.  736 228 883.
● Prodám dr. byt 2+1 

v centru Bohumína po rekon-
strukci. Nízké provozní ná-
klady. Cena k jednání 880 
tis. Kč.  604 167 899.
● Prodej RD v Pudlově 

s hosp. budovou a velkou 
zahradou bez  sousedů . 
 603 488 048.
● Prodám RD ve Sta-

rém Bohumíně. Ne RK! 
 608 456 202.
● Prodám rodinný dům 

5+1  s bazénem, zahrada 
1 300 m2, v Bohumíně-Zá-
blatí.  Cena 3,4 mil.  Kč . 
 604 228 324.
● Prodám rod. patrový 

dům 5+1, s garáží, u Borku, 
klidné místo. Novostavba. 
Pozemek 2 700 m2.  602 
258 751.
● Prodá se rod. domek 

v Záblatí,  ul.  Anenská 
č.195. Cena dohodou.  725 
657 292.
● Prodáme RD ve Wol-

kerově ulici v Bohumíně. 
Cihlový dům s plastovými 
okny o velikosti 4+1 s veran-
dou a hospodářskou budo-
vou a garáží. Topení plynem, 
zahrada o velikosti cca 1 000 
m2 s ovocnými stromy, po-
zemek oplocen. Při rychlém 
jednání dohoda o ceně mož-
ná. Cena 1 850 000. E-mail: 
kac2@ seznam.cz,  733 
733 923.
● Pronajmu plně vyba-

vené 0+1 v centru Bohumí-
na.  733 599 363.
●  Pronajmu byt 0+1 

BOH.  736 228 883.
● Pronajmu byt 2+1, 

pěkný, nový, zrekonstruova-
ný, 2 balkony, tříměsíční 

vratná kauce, Starý Bohu-
mín.  736 681 830.
● Volný byt 2+1 s bal-

kónem, 54 m2, Mírová 1017. 
 603 488 048.
● Volný nízkoenerge-

tický byt 1 + KK ve Skřečo-
ni.  603 488 048.
● Volné prostory k pro-

nájmu v kadeřnictví Eva, 
T.G. Masaryka, Bohumín. 
Dají se využít i pro pánské 
kadeřnice.  605 745 704.

RŮZNÉ
● Kanadské krůty, roz-

krmené i vykrmené, po tel. 
domluvě.  776 171 452.

SLUŽBY
● Prodáváte nebo kupujete 

auto? Kompletní čištění 
autointeriéru technikou 
Kärcher od 500 Kč, čištění 
koberců, sedacích sou-
prav od 300 Kč.  724 088 
643. www.cistyautointerier.
mypage.cz
●  P o d l a h ářs t v í  D V 

F l o o R .  V í c e  n a  w w w .
dvfloor.cz.  604 265 861.
● Nabízím levně ošet-

řovatelské služby v do-
mácnosti.  734 732 444.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.

INZERCEINZERCE

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

PŘIJMEME PRACOVNÍKA DO VÝROBNÍHO PROVOZU 
NA DOPLŇOVÁNÍ ŘEZNÝCH KAPALIN
NÁPLŇ PRÁCE: péče o řezné kapaliny v procesu obrábění, kontrola, 
doplňování, vyhodnocení stavu, čištění a měření koncentrace kapa-
lin, vedení provozního deníku, prac. doba 7,5 hod. – ranní směna, 
práce i o víkendech. 
POŽADUJEME: praxi min. 1 rok na obdobné pozici a zkušenos   s do-
plňováním řezných kapalin, technickou zdatnost, samostatnost, 
schopnost učit se novým věcem, pracovní nasazení, spolehlivost.
NABÍZÍME: dobré fi nanční ohodnocení, zázemí 
stabilní společnos  .
LOKALITA: Bohumín. 
NÁSTUP: ihned.
KONTAKT: Lenka Machačová  606 059 263.

  PRODLUŽOVÁNÍ 

ŘAS: 800 Kč

  PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ: 

JIŽ OD 3.500 Kč

STUDIO VLASY–VLASY 

Tel.: 776 200 831
www.vlasyvlasy.cz

AKCE
Zažij vzdělávání jinak 

V republice probíhá kampaň »Česko mluví o vzdělání«. 
Jejím prostřednictvím chtějí autoři prosadit řešení dvou klí-
čových problémů – potřeby znovu formulovat cíle vzdělávání 
a nutnost zajistit, aby každý nový ministr nezačínal znovu od 
nuly. V rámci této kampaně vznikl projekt »Zažij vzdělávání 
jinak«. Cílem akce je představit rodičům, prarodičům, dětem 
i studentům nové způsoby a metody učení, s nimiž se mnozí 
z nich dosud nesetkali, a ukázat tak, že ke znalostem a doved-
nostem nevede jen jedna cesta. Do této akce, která proběhne 1. 
června, se zapojilo mnoho škol z celé republiky. Za Bohumín 
například nově vzniklá Soukromá Montessori ZŠ Pianeta, 
která sídlí v budově Bezručovy školy. Od 10 do 12 hodin zde 
mohou zájemci přijít objevovat kouzlo slovních druhů 
a geometrie. Petra NOVÁKOVÁ

Šlápnutím do pedálů 
podpoříte Bohumín
Pomoci může každý! Do regionu opět zavítá Oranžové 
kolo Nadace ČEZ. V sobotu 1. června od 9 do 12.30 
hodin bude speciální rotoped jednou z atrakcí dne 
otevřených dveří Elektrárny Dětmarovice.

Díky iniciativě Nadace ČEZ 
může veřejnost podpořit čin-
nost neziskových organizací, 
které se věnují lidem se soci-
álním a zdravotním handica-
pem. Letos se Oranžové kolo 
úzce týká Bohumína. Jednou 
ze dvou organizací, v jejichž 
barvách budou návštěvníci 
bojovat, je Centrum sociál-
ních služeb Bohumín, kon-
krétně jeho Sociálně terape-
utické dílny.

Jak je možné na místě po-
moci? Vlastními silami! Stačí 

šlapáním na speciálně upra-
veném kole »ujet« co největší 
vzdálenost. Každý účastník 
šlape jednu minutu. Ujetou 
vzdálenost pak organizátoři 
převedou na peníze, které 
obdrží vybraná organizace.

Letos se o přízeň návštěv-
níků budou ucházet dvě – 
oddělení ARO nemocnice 
Karviná-Ráj a Centrum so-
ciálních služeb Bohumín. 
To chce finanční příspěvek 
využít na vybavení tkalcov-
ské dílny.  (red)

Záblatskou pouť pokazilo počasí
Letošní pouť v Záblatí se 12. května vydařila jen způli. Mši, 

věnovanou památce svatého Jana Nepomuckého, sloužil 
v kapličce farář Petr Smolek z rychvaldské farnosti. Účast byla 
hojná a návštěvníci chválili nejen zbožná slova, ale také květi-
novou výzdobu v centru Záblatí. Pouťové atrakce ale byly 
z důvodu deštivého počasí zrušeny.  (skok)

Zveme Vás do nově 

otevřeného obchodu 

s polskými záclonami 

a bytovým textilem 

v Čáslavské ulici 243, 

vedle Cykloservisu Apollo.

PO – PÁ  9.00 - 17.00
SO 9.00 - 12.00
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� OSLAVO-
VAT

NABOKO-
VŮV

ROMÁN

SVAZEK
SLÁMY

ODDÍL
VOJSKA OSADITI � KRÉM

V TUBĚ PLOCHA
NA

KTERÉ
MÍSTO

ZBAVIT
SOLI � NÁŠ

ASTRO-
NOM

HON DÍLČÍ
ROZPOČET

KNOFLÍK
(ZAST.)

ZNAČKA
INDIA

ČÁST
VĚTY

DRUH
LAMY

MLYNÁ-
ŘOVI

ZÁKAZNÍCI

LEKNÍN
RUMUN-

SKÉ
MĚSTO

CESTOVATI

TROPICKÁ
PALMA
VLACH

1. DÍL
TAJENKY CHLAPÍK

OZNAČENÍ
VÝZNAM-

NÝCH
OSOB

ZN. PSAC.
STROJŮ

RAKOUSKÝ
DIRIGENT

TADY
(NÁŘ.)
ŇADRO

TRKNUTÍ
OTEC

INICIÁLY
HERCE

TROJANA

DRUH
LOSOSA
PATŘÍCÍ
HANĚ

UMĚLÁ
HMOTA

NÁŠ
HEREC

PŘED-
LOŽKA
NAPŮL

VLÁČETI
TUHÝ

VÝCVIK
SVĚTLO-
VLASÝ

DRUH
ANTILOPY
SICILSKÉ

RUDÉ VÍNO

�
ORIGIN.

PRAŽSKÝ
SYNKOP.

ORCHESTR

ZKRATKA
SOUHVĚZ-
DÍ ARIES

ŘEV

IRSKÝ FOT-
BALISTA

DOMÁCKY
ALBERT

A SICE
RUSKÉ
POČI-
TADLO

ASIJSKÝ
NOSIČ

BŘEMEN

DOMÁCKY
ATANAS

VÝPADKY
PAMĚTI

IN. GEOL.
JANŠINA
ELEKTR.
TEMELÍN

BAHENNÍ
PTÁK

JAPONSKÉ
SOUOSTR.

2. DÍL
TAJENKY

BLEDNOUT ZDÁNLIVĚ
JMÉNO

ZPĚVAČKY
FITZGE-

RALDOVÉ

OKATÉ
DÍVKY

(SLOVEN.)

ROZDRCO-
VAT

ÁBELŮV
BRATR

ZNOJ

„TO, ŽE CHCETE, ABYCH SE VE VAŠEM HOTELU CÍTIL JAKO DOMA, JE SICE PĚKNÉ, ... TAJENKA.” POMŮCKA: ALI, ALJ, MRKOS, OKI

Biochemie a hematologie 
Oddělení klinické biochemie a hematologie Bohu-
mínské městské nemocnice (BMN) patří k těm, které 
významnou měrou zasahují do našich životů. Přesto 
se o lidech a práci v nich ví poměrně málo. Je to dáno 

hlavně specifi ky oddělení a faktem, že tito pracovníci nepřichá-
zejí běžně do kontaktu s klienty a návštěvníky nemocnice. 

Oddělení klinické biochemie 
a hematologie BMN poskytuje 
biochemické, hematologické 
a transfúzní služby pro klinická 
oddělení, ambulance nemocnice 
i soukromé ambulance ve spádo-
vé oblasti. Zpracovává vzorky 
humánního a veterinárního pů-
vodu. Celý proces probíhá v rámci 
nepřetržitého provozu, který je 
v nemocnici zajištěn formou 
pohotovostních služeb. Všechny 
služby, ať v denním nebo pohoto-
vostních režimu, zajišťuje tým 
vysoce kvalifi kovaného personálu, 
který pracuje s využitím moderní 
techniky a informačních systé-
mů, a tím přispívá ke zvyšování 
kvality poskytovaných služeb.

Laboratorní vyšetření lze pro-
vést také po telefonické konzulta-
ci s vedoucími pracovníky labora-
toře za úhradu – bez požadavků 

lékaře. Informace o prováděných 
vyšetřeních jsou k dispozici na 
internetových stránkách nemoc-
nice www.nembo.cz/oddělení 
OKB/Laboratorní příručka.

Kvalita práce je denně zabez-
pečena pomocí interní kontroly 
kvality a také pravidelnou účastí 
v systému celostátní externí kon-
trole kvality (SEKK).

V říjnu 2011 laboratoř prošla 
Auditem I. Národního autori-
začního střediska pro klinické 
laboratoře a v současné době se 
připravuje ke splnění podmínek 
Auditu II.

Bližší informace poskytne 
primář oddělení Viktor Tůma 
( 596 096 200) nebo vedoucí 
laborantka Jana Lovásová ( 
596 096 201).

Jana LOVÁSOVÁ,
vedoucí laborantka OKB

Benefiční koncert v parku
V sobotu 11. května proběhl v Hobbyparku 

koncert na podporu kopytovského sdružení 

dobrovolných hasičů. Chceme poděkovat všem, 

kteří nás i přes nepřízeň počasí přišli podpořit. 

Za umělce zejména Věře Špinarové, skupině 

Buty, Martinu Chodúrovi, Kateřině Marii Tiché, 

Markétě Konvičkové a skupině Spider X. 

Akce se podařila i díky pomoci mnoha dobrovolní-
ků, kteří zajišťovali hladký průběh. Děkujeme také 
návštěvníkům, kteří s námi koncert sledovali, a všem, 
kteří přispěli na účet veřejné sbírky. Děkujeme za po-
moc občerstvením restauraci Zlatý Jelen, gastrocentru 
Migo, restauraci Belfast, řeznictví Wojtas, stravování 
Bohumínské městské nemocnice.

Velké díky patří sponzorům, poslancům Miladě 
Halíkové, Pavlu Drobilovi, Janě Drastichové, Pavolu 
Lukšovi, hasičské straně HNPD a jejímu předsedovi 
Janu Szotkowskému, Tomáši Fodorovi, Jaroslavu 
Mikovi, pivovaru Bernard, fi rmám Holík, JVPO České 
Budějovice, Tomáš Vida, Danter, Gumotex, Lanex, 
Meva, Luing Pyrex, Rubena.

Dále děkujeme dobrovolným hasičům z Rychvaldu, 
Orlové–Poruby, Havířova, Karviné–Ráje, Děrné, 
oblastním spolkům ČČK Ostrava, Karviná, Opava, 
Nový Jičín, Frýdek–Místek a mediálním partnerům 
Deník, Rádio Čas, Hasičské noviny, Inforpostor a TV 
Marko.

František MLYNKEC, SDH Kopytov
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 30.5. DO 16.6. 

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 2.6. ve 14 hodin OLYMPIJSKÝ DĚTSKÝ DEN. 
Slavnostní průvod, soutěže a hry. Program: 14.00 
Soutěže (do 17.00); 15.00 Jinálek a Ája; 16.30 Soutěže 
s Terezou Sochovou; 17.30 Reprodukovaná hudba. 
Hobbypark, 20 Kč.

DIVADLO
 ● 9.6. v 19 hodin HOLKY NA OCET. Muzikálová ko-

medie s autorskou hudbou Oty Maňáka. Hraje Bo-
ban Bohumín. Sál kina, 50 Kč.

 ● 10.6. v 19 hodin DÁMSKÁ ŠATNA. Komedie Ar-
nošta Goldfl ama o divadelním zákulisí. Hraje Diva-
delní soubor Čtyřlístek. Sál kina, 80 Kč.

HUDBA
 ● 6.6. a 13.6. v 16 hodin DECHOVKOVÝ ČTVRTEK. 

Hrají dechové orchestry Vladislava Oravčáka a Ladi-
slava Drahozala. Nám. T.G. Masaryka.

 ● 16.6. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DECHOVÝCH 
HUDEB. Vystoupí šest dechovek z Česka a Polska. 
Soutěžní část proběhne od 9 do 14 hodin v kině K3 
Bohumín, přehlídková část od 15.30 hodin v Centru 
Kultury v Tworkówě (PL).

BESEDY A PŘEDNÁŠKY
 ● 1.6. v 18 hodin HENRI MONFORT - VESMÍRNÁ 

ENERGIE, STRAVA BUDOUCNOSTI. Beseda fran-
couzského »šamana«, který od roku 2002 údajně nejí 
žádné jídlo. Besedu moderuje Jaroslav Dušek. Sál 
kina, 330 Kč.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

 ● 3.6. – 7.6. od 13 do 17 hodin (mimo středu) 
ZA STRAŠIDLY DO POHÁDKY. Čítárnička a herna, 
dětské oddělení knihovny.

 ● 7.6. v 15 hodin ŘÁDĚNÍ S KNIHOU. Soutěže, hry, 
čtení. Dětské oddělení knihovny.

 ● 10.6. – 4.6. od 13 do 17 hodin (mimo středu) 
TALISMAN PRO ŠTĚSTÍ. Výtvarná dílna, dětské 
oddělení knihovny.

VÝSTAVY
 ● Do 28.6. S ORCUSEM Z NORSKA NA KRYM. 

Výstava fotografií jeskyňářů Orcusu Bohumín 
z výprav do Norska a na Krym. Galerie knihovny.

 ● 4.6. – 28.6. FOTOKLUB 2013. Výstava fotografi í 
členů Fotoklubu K3, galerie knihovny.

 ● Úterý, pátek a neděle 14 – 18 hodin 1. KLUBOVÁ 
VÝSTAVA. Výstava fotografi í členů Fotoklubu Bohu-
mín. Dům U Rytíře ve Starém Bohumíně..

KINO K3 BOHUMÍN  

On-line rezervace vstupenek na webu 
www.k3bohumin.cz.

 ● 30.5. a 31.5. v 19 hodin PAŘBA NA TŘETÍ. Film 
USA (Komedie), 2013, titulky, přístupný, 109 minut, 
100 Kč.

 ● 2.6. v 10 hodin KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ. 
Animovaný fi lm USA (Dobrodružný / Rodinný), 2013, 

dabing, přístupný, 102 minut, 125 Kč, děti 100 Kč.

 ● 2.6. v 19 hodin BABOVŘESKY. Film Česko (Lidová 
taškařice) 2013, přístupný od 12 let, 120 minut, 80 Kč.

 ● 5.6. v 9 a 19 hodin ŠMEJDI. Česko (Dokument), 
2013, přístupný, 78 minut, 70 Kč, od 65 let zdarma.

 ● 6.6. v 19 hodin JEN BŮH ODPOUŠTÍ. Film Francie, 
Dánsko (Krimi / Drama), 2013, titulky, přístupný od 
15 let, 90 minut, 90 Kč.

 ● 7.6. a 8.6. v 19 hodin STAR TREK: DO TEMNOTY. 
Film USA (Sci-fi ), 2013, 3D, titulky, přístupný od 12 
let, 132 minut, 150 Kč.

 ● 12.6. v 9 hodin BABOVŘESKY. Film Česko (Lidová 
taškařice) 2013, přístupný od 12 let, 120 minut, 50 Kč 
(FK pro seniory).

 ● 13.6. v 19 hodin PODFUKÁŘI. Film USA (Thriller), 
2013, titulky, přístupný od 12 let, 100 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu odpoledne KROJE V MARYŠCE. 
Schůzka členek vlastivědně-etnografi ckého klubu.

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin do 
30.6. FACE. Výstava obrazů žáků Gymnázia Františka 
Živného. 

 ● 4.6. a 18.6. v 18 hodin O ZDRAVÍ. Cyklus povídá-
ní o zdraví Jarmily Bazalové, vstup zdarma.

 ● 11.6. v 18 hodin PROČ DIETY NEFUNGUJÍ. Před-
náška Vladimíry Šubrtové. Vstupné 50 Kč.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz

 608 608 955, 605 934 477

Na všechny akce je nutná rezervace.

Letní otevírací doba solné jeskyně: Červen až srpen 
v pondělí 9 – 18 hodin, další dny na objednávku.

 ● 5.6. TANTRA - UMĚNÍ MILOVAT. Poodhalení ces-
ty radosti, vášně, sexuality a přirozenosti ženy.

 ● 13.6. v 18 hodin SUPERPOTRAVINY /SUPERFOODS. 
Ochutnávka a beseda s Vladimírou Šubertovou.

 ● Každý pátek od 12 hodin STUDIO KRÁSY. Hodi-
nový relax, poradenství péče o pleť, líčení. Jednotlivě 
pro každou zájemkyni.

OSTATNÍ KULTURA

 ● 31.5. v 16 hodin PLES NA NÁMĚSTÍ. Kulturní pro-
gram, grilovaní, občerstvení. Náměstí St. Bohumín.

 ● 1.6. v 10 hodin HLEDÁNÍ POKLADU. Akce 
sdružení PROFIT 12, pochod pro děti do 15 let 
(za hezkého počasí až do ZOO Ostrava). 

 ● 23.5. v 9 hodin, 30.5. v 9 a 16.30 hodin JAK SE DO 
KRÁLOVSTVÍ VRÁTILO ŠTĚSTÍ. Pohádka na motivy 
Josefa Horáčka. Veřejné představení literárně–dra-
matického oboru. Koncertní sál ZUŠ.

SPORT

FOTBAL / Zápasy FK se hrají na hřišti za parkem 
(není-li uvedeno jinak)

 ● 1.6. v 9.30 / 11.15 FK BOHUMÍN – FK SLÁVIA 
ORLOVÁ B. Starší / mladší žáci, krajská soutěž.

 ● 1.6. ve 14.45 hodin FK SLOVAN ZÁBLATÍ – FK 
BOHUMÍN. Okresní přebor dorostu, hřiště v Záblatí.

 ● 1.6. v 17 hodin FK SLOVAN ZÁBLATÍ – B. F. 
ORLOVÁ. Okresní soutěž mužů, hřiště v Záblatí.

 ● 5.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN A – FK SLÁVIE 
ORLOVÁ B. Starší přípravka A, okresní přebor.       

 ● 8.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN B – B.RYCHVALD. 
Muži B, okresní přebor, hřiště ve Vrbici.

 ● 8.6. v 17 hodin VIKTORIE BOHUMÍN – FK 
SLOVAN ZÁBLATÍ. Okresní soutěž mužů, hřiště ve 
Starém Bohumíně.

 ● 9.6. v 17 hodin FK BOHUMÍN – FC MSA DOLNÍ 
BENEŠOV. Muži A, krajský přebor.

 ● 15.6. v 9.30 / 11.15 FK BOHUMÍN – INTERNACIO-
NÁL PETROVICE. Starší / mladší žáci, krajská soutěž.

CVIČENÍ

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin, velká tělocvična. 
ZŠ Čs.armády.  731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

 ● PILATES. Pondělí a čtvrtek v 18 hodin, tělocvič-
na ZŠ Beneše u PZKO. Na tel. objednávku  604 
999 147. slunerc.webnode.cz

 ● ZUMBA S MONIKOU. Čtvrtek v 19 hodin velká 
tělocvična ZŠ Masarykova; www.zumba-bohumin.cz.

 ● ZUMBA FITNESS. Úterý v 19.15 hodin tělocvična 
gymnázia; neděle v 19 hodin tělocvična SŠ v Husově 
ulici. www.zumbabohumin.cz

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: Pondělí v 18 
hodin PILATES, v 19 hodin BOSU; úterý v 19 hodin 
BOSU; středa v 18 a 19 hodin BOSU; čtvrtek v 18 
hodin POMALÉ POSILOVÁNÍ, v 19 hodin PIYO – 
PILATES – JOGA; neděle v 18 hodin VELKÉ MÍČE. 
Na BOSU rezervace na  734 532 903. 

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 19 hodin, pro děti v pondě-
lí v 17 hodin a ve středu v 17.45 hodin. Tělocvična ZŠ 
Skřečoň,  606 903 505.

AKCE: Děti do 10 let mohou 1.6. navštívit 

všechny atrakce v areálu Bosporu (aquacent-

rum, adventure golf, zimní stadion) ZDARMA.

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 denně 9 – 22 hodin.
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Do alba přibude turistická navštívenka z Bohumína
Milovníci výletů po vlastech 
českých mají další důvod, 
proč se na své pouti zastavit 
v Bohumíně. Kromě kultur-
ních i přírodních památek, 
které tady zhlédnou, mohou 
rozšířit i svou turisticko–
sběratelkou kolekci. 
Bohumín se totiž nově 
objevil také na jedné 
z turistických vizitek.

Takzvané navštívenky, kte-
ré lze nalepit do turistického 
deníku a vytvoř it  si  tak 
album z cest, mapují atrak-

tivní výletní místa. Bohumín 
se skrývá pod číslem 1911. 
Na nálepce s vyobrazením 

radnice se nacházejí základní 
údaje o městě, jeho zeměpisná 
poloha a kontakty. Součástí 

nálepky je také oddělitelný 
kupon. Ty turisté zasílají 
organizátorům projektu 
a mohou za ně získat znalec-
ké odznaky, vytištěný se-
znam osobního turistického 
portfolia nebo přístup do 
databáze navštívených míst 
na internetu.

Jedna turistická vizitka 
přijde na dvanáct korun. Tu 
bohumínskou si zájemci mo-
hou pořídit v infocentru 
městského úřadu. Další in-
formace o projektu na webu 
www.turisticky-denik.cz.

(red)

(Pokračování z minulých čísel)

Dnešní dřina zaslouží odměnu. Sáša 
nám poslal krásné čerstvé vepřové maso, 
a tak dnes večer budou šašliki. Dřeva 
jsme nanosili z velké dálky dost, tak může 
být i táborák. Oheň, šašlík, pivo a port-
vejn – úplná expediční idylka.

Je neděle 12. srpna a kluci se už nemo-
hou dočkat sestupu do dvou set metrů 
hluboké propasti Bezdonnaja. Obrovské 
trychtýřovité ústí leží v závrtu uprostřed 
Dolního plata Čatyr Dagu a propast po 
několika kolmých stupních přechází ve 
zvonovitou vertikálu hlubokou 80 metrů. 
Akci poprvé vedl Kuba, a tak si také pro-
past musel vystrojit. Hlavním problémem 
bylo najít ve stěně nainstalované, ještě 
sovětské, spity – nýty, na které se mnozí 
dívali s nedůvěrou. Ale Pepa je uklidnil. 

„Na těch jsme zvládli kilometrové pro-
pasti na Kavkaze a vydržely.“ No i tak 
raději Kuba propojoval mezi sebou všech-
ny spity, co našel. A protože na dno pro-
pasti chtěli i Ondra, Radim a Pavel mladší, 
kteří vlastně ještě nikdy v žádné vertikále 
nebyli, nainstalovali jsme na exponovaná 
místa s přepínkami raději dvě lana, aby 
kluci mohli použít sebejištění.

Sestup i výstup kluci zvládli bez problé-
mů a Kuba si vyzkoušel, jaký je výstup 
i s dvěma vaky napěchovanými lany. Ale-
spoň klukům ušetřil práci s retranspor-
tem materiálu. Večer se opět dozvídáme, 
že příjezd geologů s georadarem je v ne-
dohlednu. Ani se už nedivíme.

Je úterý 14. srpna. Nebudeme čekat na 
to, až nám georadar potvrdí, že opravdu 
pod bodem, který jsme v terénu označili 
číslem »47«, je v hloubce pouhých tří 
metrů jeskyně. Vydáme se ji vykopat. 
Kopeme v místech, které před několika 
dny Pavel označil, ale i v blízkém okolí. 

Několik set metrů od místa, kde kopeme, 
pod sousedními svahy jsou dnes známy 
dva rozsáhlé jeskynní systémy s bohatou 
a unikátní krápníkovou a krystalickou 
výzdobou. I tyto jeskyně byly objeveny 

kopáním. Třeba cestu k příštímu objevu 
jsme právě začali. Třeba  další jeskynní 
systém s miliony krystalů kalcitu jsou 
někde tady pod námi.

To, co zde hluboko pod zemí ukrývají 
jeskynní systémy, jsou skutečné přírodní 
poklady. Pro sběratele a obchodníky s mi-
nerály mají ohromnou cenu. Krystalické 
formy z těchto jeskyní by se daly velmi 
dobře zpeněžit. Proto jeskyně vyžadují 
opravdu velmi přísnou ochranu.

Když tak kopeme několik hodin, vidíme, 
jak se Pavel s pásmem stále prodírá stro-
movím, aby nám nakonec řekl, že se trochu 
spletl a ono místo je trochu jinde. Bereme 
nářadí a vrháme se na nově vyznačený 
bod. Nic nenasvědčuje tomu, že kousek 
pod námi by měla být jeskyně, ale věříme 
geofyzice a kopeme..  (Pokračování příště)

Krym 2012
8. část

Kuba vedl akci do hluboké propasti poprvé 
a musel ji vystrojit lany. Foto: Orcus Bohumín

Začínáme kopací otvírkové práce  místech, které 
nám feofyzika označila jako nadějné.

Seriál vyprávění bohumínských speleologů o zážitcích z loňské výpravy píše Josef Wagner


