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Plnoletost a osmitisícová meta

Už 18. ročník Běhu ulicemi města přilákal v Den osvobození na náměstí T. G. Masaryka 
stovky lidí. Na startu se letos objevilo pět set běžců. Nejmladší účastník měl necelý 
rok, nejstarší 78 let. Za dobu existence klání vyběhlo na trať přes osm tisíc lidí. 

„Běh ulicemi města dosáhl 
plnoletosti. A přestože vní-
máme, že školní mládež je 
čím dál lenivější a je jí zatěž-
ko běhat, tak jsme rádi, že je 
účast stále na velmi dobré 
úrovni. Velkou radost jsme 
měli z toho, že se na startu 
objevilo sedmašedesát dětí 
do čtyř let se svými rodiči. To 
je předzvěstí toho, že mladí 

rodiče mají o běhání zájem 
a že má atletika budoucnost,“ 
uvedl za pořadatele předseda 
Atletického klubu Bohumín 
Zdeněk Veselý.

Organizátoři očekávali, že 
letos padne další tisícová 
účastnická meta, a nechali 
proto vyrobit speciální tričko. 
O jeho držiteli se nerozhodo-
valo na trati, ale v registrač-

ním stanovišti. Ve správnou 
chvíli se přišla zaevidovat 
školačka Klárka Boczková ze 
Skřečoně, která si pak před 
startem své kategorie navlékla 
dres s číslem 8 000.

Nejmladší účastnicí byla 
letos jedenáctiměsíční Aneta 
Zembinská z Bohumína. 
Nejstarším běžcem se stal 
pravidelný účastník všech 

městských běžeckých mítin-
ků Bohumíňák a člen TJ So-
kol Záblatí Miloslav Šuster 
(78). „Zúčastnil jsem se se-
dmnácti ročníků Běhu ulice-
mi města. Jen jedinkrát jsem 
musel vynechat, protože mě 
pokousala kočka,“ prozradil 
nejstarší bohumínský atlet. 

Zazávodit si 8. května do 
Bohumína přišli nejen místní, 
ale přijeli i běžci z Jablunko-
va, Třince, Kopřivnice, Frýd-
ku-Místku nebo z Ostravy.

Lucie BALCAROVÁ

Recept na poflakování a lumpárny? Práce!
V ulicích Karvinska přibudou stovky veřejně prospěšných pracovníků (VPP). 
Tři velká města, Bohumín, Havířov i Karviná, se na tom v minulých dnech 
dohodla s úřadem práce (ÚP).

Každé město zvolí počty nových míst 
podle svých potřeb, efektivity dopadu 
a možností. V Karviné stále funguje 
a bude fungovat kromě VPP také dobro-
volná veřejná služba (VS). Stát zajistí 
mzdu a pojištění pro VPP, radnice s ÚP 
vyberou vhodné pracovníky. Podmín-
kou pro to, aby se nezaměstnaný stal 
VPP, je minimálně rok v evidenci ÚP 
a pobírání dávek v hmotné nouzi. 
Všechna tři města už zkušenosti s VPP 

dlouhodobě mají a všude se tato pomoc 
osvědčila.

Bohumín počítá s cílovým stavem 250 
a Havířov 190 lidí v rámci VPP. Karviná 
má 32 lidí na veřejné službě, plus k nim 
ještě letos přibude 150 veřejně prospěš-
ných pracovníků. Rekordní počet veřej-
ně prospěšných pracovníků v celé ČR 

bude mít Bohumín. Už teď zde působí 
na veřejných pracích 130 lidí, což je nej-
více v celém kraji. Do letních prázdnin 
se jejich počet zvýší o více než stovku. 
„Jednali jsme s úřadem práce i BM 
servisem, který pro nás tuto službu za-
jišťuje. V příštích měsících jsme připra-
veni do akce nasadit až 250 lidí. Práci 
pro ně vždy najdeme, pořád je co uklí-
zet. Uvažujeme i o tom, že by dohlíželi 
na čistotu v některých problematických 
lokalitách,“ uvedl starosta Petr Vícha.
Čety pracovníků v refl exních vestách 

už dnes v Bohumíně pomáhají s úklidem.
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)

Jejich hlavní parketou je 
úklid města, sekání trávy 
nebo likvidace černých sklá-
dek. „My platíme jejich pra-
covní pomůcky a oblečení, 
mzdu jejich dozorce i likvida-
ci sesbíraného odpadu. Plat 
VPP hradí stát prostřednict- 
vím úřadu práce,“ sdělil sta-
rosta. VPP obvykle pobírají 
minimální mzdu, a to osm 
a půl tisíce korun. „Mezi sou-
časnými VPP je řada těch, 
kteří chtějí pracovat, práce si 
váží, a ty je zapotřebí ocenit. 

Teď ale chceme přibrat dal-
ších 100 až 120 veřejně pro-
spěšných pracovníků, a ti 
práci nebudou mít za odmě-
nu. Chceme, aby si zasloužili 
peníze, které od státu dostá-
vají na sociálních dávkách či 
dávkách na ubytování. Chce-
me, aby ráno oblékli vestu 
s číslem a dostali lopatu, 
a aby se večer vrátili unave-
ní z práce a neměli už myš-
lenky na »sbírání šrotu«. 
Úřad práce proto žádáme, 
aby přednostně vybral ty, 
kteří bydlí na ubytovnách. 

Aby už se celý den nepofl ako-
vali před ubytovnami a ne-
dráždili pracující lidi,“ dopl-
nil Vícha s tím, že v Bohumíně 
je momentálně dva a půl tisí-
ce nezaměstnaných.

Bohumín loni vynaložil na 
VPP 2,4 milionu. Navýšení 
počtu VPP si vyžádá větší do-
hled i vybudování zázemí. 
Počítá se s posílením dozoru, 
novými nástroji i s vybudo-
váním zázemí pro tyto pra-
covníky. Náklady odhadují 
na necelé dva miliony.

Lucie BALCAROVÁ

Recept na poflakování a lumpárny? Práce!

Kyticemi uctili 

Den vítězství
Zástupci politických stran, 
městského úřadu, škol i spole-
čenských organizací položili 
8. května květiny k pamětní 
desce na budově bohumínské 
radnice. Připomněli si tak Den 
vítězství, respektive Den osvo-
bození od fašismu, neboli 69. 
výročí ukončení II. světové války 
v Evropě. Kladení kytic dopro-
vodila čestná stráž členů Klubu 
vojenské historie Palcát, na 
náměstí vyhrávala dechová 
hudba. Pietní akt předcházel 
zahájení Běhu ulicemi města.

(red)
Foto: Pavel Čempěl

Zbourat, nebo zachránit?
Národní dům či Pod Zeleným, pod těmito názvy si zejména starší generace 
vybaví objekt u hranice do Polska, kde strávili nějaký čas při rodinné 
oslavě, na plese či v tanečních. Dnes ruina, kterou nechal zdevastovat 
soukromý vlastník, a kterou ze zoufalství koupilo město, aby ji zachránilo.

Rozhodování o rekonstrukci a shánění 
peněz na nákladnou opravu zastupitelům 
trvalo dlouho, takže než začala celková 
oprava, bylo nutno alespoň v předstihu 
opravit střechu. Kromě Starobohumín-
ských, kteří vedle kostela považují tuto 
kulturní památku za klenot Starého Bo-
humína, většina ostatních občanů inves-
tici do zchátralého objektu s nejistým 
využitím považovala spíše za neefektivní. 
V loňském roce se sešla řada příznivých 
okolností, které na miskách vah přesvěd-
čily zastupitele, aby se do opravy památ-
ky město přece jen pustilo. Zadluženost 
města se začala blížit nule, dotovaný, velmi 
výhodný úvěr bylo škoda nevyužít a vý-
běrové řízení srazilo celkové náklady na 
rekonstrukci z 80 na 50 milionů.

Když teď při probíhající rekonstrukci 
Národního domu spadl kus podmáčených 
a zvětralých základů, znovu vyvstala otáz-
ka, zda by nebylo lepší objekt zbourat? 
Tak jednoduché to ovšem není a nebylo, 
kulturní památku totiž zbourat nejde a zá-
kon je postaven tak, že stát sice památky 
chrání, ale na jejich opravu většinou nepři-
spívá a ještě při vlastním projektování re-
konstrukce a v průběhu opravy památek 
komplikuje stavební práce. Kromě celko-
vého prodražení rekonstrukce Národního 
domu se památkáři také podepsali na pro-
dlužování termínů rekonstrukce sklepů 
a kdo ví, zda se svým kutáním také nepo-
díleli na narušení statiky objektu.

Přes všechny tyto úvahy, které mi pro-
bíhaly hlavou, když jsem na 1. máje spolu 

s mnoha cyklisty a bruslaři pozoroval čilý 
stavební ruch na fasádě Národního domu 
z restaurační zahrádky naproti, jsem si 
říkal, že přece jen rozhodnutí zachránit 
»dům u zeleného stromu« bylo správné. 
Kdo by se měl postarat o záchranu objektu 
na vstupu do České republiky, než město 
ležící na hranici? Kdo by měl zvelebit jednu 
z nejhodnotnějších kulturních památek 
ve městě než město samo? V příštím roce 
chceme dát do pořádku také náměstí 
Svobody ve Starém Bohumíně, není proto 
možné, aby nejhodnotnější dům na ná-
městí zůstal neopraven.

Práce na rekonstrukci objektu běží 
dále, projektanti už stanovili postup 
k odstranění havárie a zpevnění objektu, 
je vyhlášeno výběrové řízení na nájemce 
Národního domu. Optimisticky proto 
očekávám, že celá oprava bude dokonče-
na v plánovaném termínu v polovině 
příštího roku a Národní dům včetně 
opraveného náměstí bude důstojným 
místem pro setkávání občanů nejen ze 
Starého Bohumína.

Lumír MACURA, místostarosta

Den sociálních 
služeb 
Na náměstí T. G. Masaryka, v Sa-
lonu Maryška a foyer kina pro-
běhne 28. května od 14 do 17.30 
hodin Den sociálních služeb. Na 
14.30 hodin je připravena ukáz-
ka canisterapie, v 15 hodin před-
stavení dětí z Nerudovy školy 
a v 16 hodin vystoupí ABBA Rock 
Show kvartet. V kině dojde na 
měření cholesterolu a další zdra-
votní prevenci, v Maryšce na dlu- 
hové poradenství. Na akci bude 
Charita Bohumín pořádat sbírku 
ložního povlečení, ručníků a py-
žam pro noclehárnu.   (red)
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V květnu k volebním urnám
23. a 24. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Hlasování bude 
probíhat ve stálých volebních okrscích v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 
14 hodin. Adresy volebních místností a obvodů jsou na úřední desce městského 
úřadu a na webových stránkách Bohumína v sekci »radnice«, rubrice »volby«. 

Hlasovací lístky obdrží ob-
čané nejpozději tři dny přede 
dnem voleb spolu s informací 
o adrese příslušné místnosti.

V Česku mají právo volit do 
Evropského parlamentu 
všichni občané ČR a členských 
států, kteří alespoň druhý den 
voleb dosáhli osmnácti let. 
U cizinců ze zemí EU platí ješ-
tě podmínka, že musí být nej-
méně pětačtyřicet dnů vedeni 
v české evidenci obyvatel.

Každý volič hlasuje osobně, 
zastoupení není přípustné. 
Po příchodu do volební míst-

nosti je třeba prokázat totož-
nost a státní občanství plat-
ným občanským, cestovním, 
diplomatickým průkazem 
nebo služebním pasem  (ci-
zinci prokazují i občanství 
jiného členského státu EU).

Poté volič obdrží úřední 
obálku, případně hlasovací 
lístky, a za plentou vloží do 
obálky jeden lístek. Na lístku 
může zakroužkováním pořa-
dového čísla dát jednomu či 
dvěma kandidátům preferenč-
ní hlas. Jiné úpravy lístku ne-
mají na jeho posuzování vliv. 

Nakonec volič vloží obálku 
s hlasovacím lístkem do při-
pravené urny. Pokud se volič 
neodebere do prostoru pro 
úpravu lístků (za plentu), ko-
mise mu hlasování neumožní.

Občané, kteří se v době vo-
leb nezdržují v místě trvalé-
ho pobytu, mohou hlasovat 
na voličský průkaz v jakékoli 
volební místnosti v Česku. 
Průkaz se před hlasování 
odevzdává komisi.

Ze závažných, zejména 
zdravotních nebo rodinných, 
důvodů je možné hlasovat 

mimo volební místnost, avšak 
pouze v obvodu volebního 
okrsku. Zájem o hlasování do 
přenosné schránky je možno 
nahlásit na ohlašovně, pří-
padně na infocentru městské-
ho úřadu osobně nebo telefo-
nicky na číslech 596 092 273, 
596 092 110, 596 092 111. 
Další informace k volbám na-
leznete na zmíněném webu 
Bohumína nebo na stránkách 
Ministerstva vnitra  www.
mvcr.cz/volby.aspx.

Miroslava ŠMÍDOVÁ,vedoucí 
organizačního odboru

Přestavba začala, Drátovenská je uzavřena

Loučení s myší dírou. Nechvalně známým podjezdem v Drátovenské ulici 
  v Pudlově se řidiči naposledy projeli 11. května. Následujícího dne strategické 

místo osadili stavbaři a úsekem zhruba rok žádný civilní řidič neprojede. V místě 
křížení silnice se železnicí vyroste do března příštího roku úrovňový přejezd.

Přestavba podjezdu je tak 
zásadní, že si po celou dobu 
prací vyžádá kompletní uza-
vírku. Autobusy a auta do tři 
a půl tuny se do centra do-
stanou objížďkou po ulicích 
Ostravské a Čs. armády. 
Autobusová zastávka se 
z Drátovenské ulice přesune 
o kousek dál na ulici Ostrav-
skou.

Pro náklaďáky a kamiony 
bude jako dosud rozcestní-

kem starobohumínský ron-
del u dálnice. Z kruhového 
objezdu už ale neodbočí na 
Ostravskou, využijí sousední 
sjezd. Tím se dostanou na 
silnici rovnoběžnou s dálnicí, 
pak na obchvat ke skřečoň-
skému mostu a po Lidické 
k průmyslovým podnikům.

Vyřešit bylo třeba také tra-
su pro řidiče, kteří mají na-
mířeno k vypařovačce do 
areálu AWT Rosco poblíž 

rekonstruovaného pod-
jezdu. Těm umožní 
průjezd po svých ko-
munikacích Bonatrans 
a následnické podniky 
bývalých ŽDB.

Samotná přestavba 
myší díry bude spočí-
vat v odstranění mostu, dosy-
pání valu a vytvoření úrovňo-
vého železničního přejezdu se 
závorami. Projekt financuje 
Moravskoslezský kraj, který 

Labutí píseň myší díry. Jeden z posledních snímků aut v podjezdu. Znovu tudy projedou až za rok, ale to už na 
ně bude čekat přejezd se závorami.  Foto: Pavel Čempěl

osy-

a 

má Drátovenskou ulice ve 
své správě. Do přestavby 
vloží zhruba sedmdesát mili-
onů.  (tch)
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O městské byty v Bohumíně se licituje v zasedací místnosti v hlavní budově, číslo 
dveří 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+1, ul. Nerudova 
881, číslo bytu 3, kategorie 
I., 1. patro. Cihlový nízkopod-
lažní dům v klidné části měs-
ta. V blízkosti se nachází 
park, nákupní střediska, poš-
ta a dětský lékař. Možnost 
parkování u domu. V bytě je 
ústřední topení, plastová 
okna a kuchyňská linka. Plo-
cha pro výpočet nájemného 
35,70 m2, celková plocha bytu 
35,70 m2. Prohlídka 19.5. 
v 15.30–15.45 hodin a 20.5. 
v 9.30–9.45 hodin. Licitace 
se koná 21.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1072, číslo bytu 42, katego-
rie I., 8. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka poblíž 
nákupního střediska Billa, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 67,64 m2, 
celková plocha bytu 69,96 
m2. Prohlídka 21.5. v 14.30
–14.45 hodin a 22.5. v 8.15–
8.30 hodin. Licitace se koná 
26.5. v 16.00 hodin.

 ● Byt 0+1, tř. Dr. E. Bene-
še 1065, číslo bytu 2, kate-
gorie I., 1. patro. Nízkopod-
lažní  dům poblíž  školy, 
školky, střediska zdravotnic-
kých služeb a autobusové za-
stávky. Dům s funkcí domov-

níka. K bytu náleží sklepní 
kóje. Plocha pro výpočet ná-
jemného 25,90 m2, celková 
plocha bytu 29,35 m2. Pro-
hlídka 20.5. v 11.00–11.15 
hodin a 21.5. v 16.15–16.30 
hodin. Licitace se koná 26.5. 
v 16.15 hodin.

 ● Byt 0+2, ul. Okružní 
1087, číslo bytu 101, katego-
rie I., 2. patro. Dům poblíž 
zrenovovaného parku, škol-
ky, nákupních center Kauf-
land a Albert, byt je po celko-
vé rekonstrukci (včetně soci-
álního zařízení), plastová 
okna, lodžie s výhledem na 
město. Plocha pro výpočet 
nájemného 49,99 m2, celková 
plocha bytu 53,53 m2. Pro-
hlídka 19.5. v 15.45–16.00 
hodin a 20.5. v 9–9.15 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná 26.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Janáčkova 
805, číslo bytu 2, kategorie 
I., 1. patro. Nízkopodlažní 
cihlový dům v klidné lokalitě 
poblíž parku, zimního stadio-
nu a bazénu. V bytě je nová 
koupelna, plastová okna 
a ústřední topení. Plocha pro 
výpočet nájemného 40 m2, 
celková plocha bytu 40 m2. 
Prohlídka 20.5. v 10.00–

10.15 hodin a 21.5. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace se 
koná 26.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+1, ul. Komenské-
ho 1151, číslo bytu 2, katego-
rie I., 1. patro. Nízkopodlažní 
dům v centru města s mož-
ností parkování za domem. 
V bytě je ústřední topení, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 38 m2, cel-
ková plocha bytu 38,60 m2. 
Prohlídka 26.5. v 15.00–15.15 
hodin a 27.5. v 10.15–10.30 
hodin. Licitace se koná 28.5. 
v 16.00 hodin.

 ● Byt 1+3, ul.  Mírová 
1015, číslo bytu 16, kategorie 
I., 4. patro. Věžový dům s bez- 
bariérovým vstupem do 
domu prošel v roce 2010 cel-
kovou rekonstrukcí (okna, 
balkony, střecha a zateplení). 
V blízkosti domu se nachází 
škola, školka, zdravotní a ná-
kupní středisko. Byt po celko-
vé rekonstrukci. Plocha pro 
výpočet nájemného 55,13 m2, 
celková plocha bytu 56,13 m2. 
Prohlídka 27.5. v 10.00–
10.15 hodin a 28.5. v 15.00
–15.15 hodin. Licitace se 
koná 28.5. v 16.15 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Bezručova 
542, číslo bytu 9, kategorie 

I., 3. patro. Nízká cihlová zá-
stavba poblíž restaurace, 
v přízemí domu se nachází 
prodejna potravin, v bytě 
jsou velké místnosti. Plocha 
pro výpočet  nájemného 
100,40 m2, celková plocha 
bytu 100,40 m2. Prohlídka 
26.5. v 16.45–17.00 hodin. 
Opakovaná licitace  se 
koná. 28.5. v 16.30 hodin.

 ● Byt 0+1, ul. Štefánikova 
1073, číslo bytu 49, katego-
rie I., 9. patro. Věžový dům 
s funkcí domovníka, poblíž 
domu je supermarket Billa, 
plastová okna. Plocha pro vý-
počet nájemného 28,11 m2, 
celková plocha bytu 29,68 
m2. Prohlídka 21.5. v 14.15
–14.30 hodin a 22.5. v 8.30–
8.45 hodin. Licitace se koná 
28.5. v 16.45 hodin.

 ● Byt 1+3, ul. Čs. armády 
1052, číslo bytu 53, katego-
rie I., 11. patro. Věžový dům 
s úklidovou činností poblíž 
základní školy, plastová okna. 
Plocha pro výpočet nájemné-
ho 59,33 m2, celková plocha 
bytu 60,67 m2. Prohlídka 28.5. 
v 14.30–14.45 hodin a 29.5. 
v 8.30–8.45 hodin. Licitace se 
koná 2.6. v 16.00 hodin.

Lenka VACHTARČÍKOVÁ,
majetkový odbor

Připravované licitace městských bytů 

Prodej bytového domu
Město Bohumín prodá obytný dům v Kostelní ulici číslo
318 v Novém Bohumíně. Objekt stojí na pozemku parcelního 
čísla 418, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 
350 metrů čtverečních.

Jde o podsklepený třípatrový objekt s pěti byty a jedním nebyto-
vým prostorem. Dům má přípojky vody, plynu, elektřiny a je napojen 
na veřejnou kanalizaci. Energetická náročnost budovy je F – 248,8 
MWh/rok. Cena podle znaleckého posudku je 4,6 milionu. Po dobu 
rekonstrukce bude se zájemcem uzavřena nájemní smlouva a záro-
veň smlouva o budoucí kupní smlouvě. Platební podmínky budou 
předmětem licitace. Zájemce musí doložit reference o obdobných 
stavbách, které už uskutečnil, a předložit záměr přestavby. Podmín-
kou prodeje je, aby nový vlastník objekt opravil a aby nadále sloužil 
k bytovým účelům, tedy k trvalému bydlení.

Bližší informace k prodeji nemovitosti lze získat na městském úřa-
dě, majetkovém odboru, číslo dveří B103, nebo telefonicky na čísle 
596 092 215, případně e-mailu raut.kajetan@mubo.cz. (rak)
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Cestáři mají v těchto dnech napilno
Nové koberce za více 
než dva miliony. Město 
každoročně investuje do 
oprav silnic, které má ve 
své správě. Letos přijde 
na řadu hned čtrnáct 
vytipovaných úseků. 
Vybírají se podle toho, 
v jakém jsou stavu a jak 
jsou vytížené.

Odfrézovat starý, vymláce-
ný a nevyhovující asfalt, 
opravit závady a položit nový 
koberec. V tomto duchu pro-
bíhají práce v centru města 
na křižovatce Masarykovy 
a Studentské, Seifertovy a Hu- 
sovy nebo v Mírové ulici, kde 
se opravují tři nájezdy do 
bočních ulic. V Záblatí se ces- 
táři vrhli na druhý úsek pro-
dloužené Anenské ulice či 
na prodlouženou Sokolskou. 
V Pudlově se motoristé do-
čkají nového povrchu v ulici 
Na Chalupách, letos se práce 
týkají úseku od železnice 

k Ostravské ulici. A druhou 
etapou pokračuje i oprava 
ulice U Kříže (dříve Polní). 
„Tady budeme pokládat 
nový povrch i na zpevněné 
ploše, točně, která slouží 
k otáčení popelářských vozů 

a v zimě sněžných pluhů,“ 
doplnil Roman Pak z odboru 
životního prostředí a služeb.

Zásadní proměnou projde 
cesta a parkoviště u základní 
školy ve Skřečoni. Tady se ale 
cestáři pustí do díla až o let-

ních prázdninách, aby rekon-
strukce neobtěžovala provoz 
školy. Do června se počítá také 
s asfaltováním plácku po bývalé 
nafukovací hale v areálu Faja. 
Vznikne tu nová oválná plocha 
pro budoucí skatepark.  (tch)

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

 ●  Večer 21. dubna poškodila 
trojice mladíků převlékací 
kabinku v aquacentru. Na 
místě hlídka zjistila podnapi-
lé výrostky (15 až 16 let), kte-
ří nadýchali 2,06 promile. 
Případ alkoholem podrouše-
ných vandalů dořešili sociální 
pracovnicí s rodiči mladíků.

 ● Dalšího dne v poledne hlíd-
ka kontrolovala v Lidické ulici 
muže, který na vozíku převá-
žel kradený kovový materiál. 
Odcizil jej z garáže v Trnkové 
ulici. Poté železný materiál 
vrátil majiteli a případem se 
bude zabývat správní orgán.

 ● Odpoledne 24. dubna hlídka 
v Jateční ulici zadržela hleda-
ného muže. Šlo o zaměstnance 
cirkusu, který měl právě v této 
ulici vystoupení. Na dalšího 
hledaného pak strážníci nara-
zili na tř. Dr. E. Beneše.

 ● Dopoledne 27. dubna, když 
si hlídka chtěla koupit v pro-
dejně na náměstí Mickiewicze 
svačinu, proběhl kolem nich 
i pokladny muž s kradeným 

zbožím. Strážníci 
uprchlíka zadrželi 
a předvedli jej na oddělení 
Policie ČR. Pro opakovanou 
bohatou trestnou činnost na-
konec skončil ve vazbě.

 ●  Odpoledne 28. dubna do-
šlo k další z krádeží lešení 
a spojek v Žižkově  ulici. 
Strážníci pak dopadli dva po-
dezřelé i s kořistí v Bezručově 
ulici. Případ si převzala re-
publiková policie.

 ●  Téhož dne před půlnocí si 
strážníci všimli hledaného 
muže, který kolem nich projel 
na kole. Muže sledovali až na 
nádraží, kde se ukryl v rych-
líku, který měl právě odjíždět. 
Hlídka pozastavila odjezd 
vlaku City Elefant a hledaného 
našla ukrytého na WC. Pober-
ta měl u sebe klíče k vozidlu, 
které bylo předchozího dne 
odcizeno v Dětmarovicích. 
Pohřešovaný opel pak hlídka 
objevila ukrytý v křoví poblíž 
ulice 9. května.  

Karel VACH, ředitel MP Bohumín

Maják městské policieOpomněli nahlásit 
čtyřnohé hlídače
Městští strážníci vyrazili k rodinným domům do všech 
městských částí. Šli za štěkotem psů. Celý duben totiž 
kontrolovali, zda jsou psi u domů řádně přihlášení 
a tedy že za ně majitelé platí poplatky. 

S výpisem z evidence psů 
šli strážníci dům od domu. 
Do zahrad nevstupovali, 
kontrola probíhala »od plo-
tu«. Přesto 
narazili na 
třicet nere-
gistrovaných chlupáčů, loni 
jich bylo téměř padesát. Po-
znatky předali městskému 
finančnímu odboru, který 
podniká další kroky. 

„V první fázi posíláme li-
dem s neevidovanými psy 
pozvánku. Drtivá většina na 
ni osobně nebo telefonicky 
reaguje,“ uvedla Zora Ilyková 
z fi nančního odboru. Chova-
telům, které pozvánka ne-
osloví, posílá odbor ofi ciální 
dopis. Ten má větší váhu 
i velkou úspěšnost. Přesto se 
vždy najde pár jedinců, kteří 
všechny kontakty ignorují. 

Těm pak odbor vydá fi nanč-
ní výměr, a pokud jej neu-
hradí, vystavují v konečné 
fázi až hrozbě exekuce.

Poplatek 
se platí ze 
psů starších 

tří měsíců každoročně do 
konce dubna. V bytových do-
mech zaplatí lidé za jednoho 
psa 1 020 korun, za dva 
a více 2 040 korun (důchodci 
180/300 korun). U rodinné-
ho domu činí roční poplatek 
za hafana 240 korun, za dva 
a více 600 korun (důchodci 
120/240 korun). Pokud si 
chovatel vezme zvíře z bohu-
mínského psího útulku, 
nemusí poplatky dva roky 
hradit. Od poplatku jsou 
zcela osvobozeni zvlášť těžce 
postižení držitelé přísluš-
ných průkazů. (tch)

STALO SE

Zakázku na opravu městských 
silnic vyhrála fi rma Strabag, která 
přesouvá techniku z jednoho úse-
ku na druhý. Na snímku pokládá 
asfalt v prodloužené Sokolské 
v Záblatí. Foto: Pavel Čempěl
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Chaotickému parkování už bude konec
»Chaotickému« parkování odzvoní. 
Asfaltový plácek u křižovatky Štefá-
nikovy a Žižkovy ulice pravidelně 
praská ve švech. Parkování tady ale 
dosud fungovalo tak trochu živelně. 
Nová úprava dá parkingu konečně 
nějaký řád.

Řidiči sice měli v podvědomí zafi xo-
váno, ve kterých místech by měli při-
bližně nechat vůz stát. Ale protože na 
ploše nebyla místa vyznačena, mnohdy 
vznikal chaos a nejednou nezodpovědný 
motorista zablokoval autem výjezd 
a ostatní na parkovišti »uvěznil«. Této 
situaci zabrání nové vodorovní značení. 
Parkovací stání i výjezd budou zřetelně 
označeny.

Předzvěstí úprav na parkovišti »u Pal-
ky« bylo zrušení výjezdu na Štefánikovu 
ulici. „K tomuto kroku jsme přistoupili 
z bezpečnostních důvodů. Situace neod-
povídala standardům výjezdu na silnici 

první třídy. Auta musela přejíždět chodník 
i cyklostezku,“ vysvětlil Petr Sobek z od-
boru dopravy. V rámci zrušení výjezdu 
se zvedala úroveň chodníku a přibyly 

obrubníky. Jedinou přístupovou cestou, 
a vodorovné dopravní značení to stvrdí, 
je nyní výjezd do Žižkovy ulice. 

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Přestože byl výjezd na Štefánikovu ulici 
zrušen a chodník je nyní vyvýšený, řidiči to 
stále ignorují, porušují předpisy a riskují kolizi.

Narkomanů přibývá, zaměří se na ně nový toxi tým
Drogová scéna bují. Zatímco kdysi opiátům podléhali nezaměstnaní z okraje 
společnosti, dnes je užívají i pracující s rodinným zázemím. Současně klesá 
věk první zkušenosti s drogou. Neznámým pojmem není ani mezi školáky. 
Proto rodiče podepisují souhlas s tím, že škola může namátkově děti na 
drogy testovat. Pozitivní výsledy se bohužel objevily i u nás.

Stačí se zaměřit na výsledky běžných 
silničních kontrol a hned je vzestup nar-
kotik patrný. Zatímco za letošní první 
čtyři měsíce policisté v Bohumíně zjistili 
pod vlivem alkoholu sedmnáct řidičů, 
pod vlivem opiátů jich bylo už devatenáct.

O spotřebě drog hodně vypovídají i čísla 
organizace Renarkon, která se zabývá 
prevencí a léčbou drogových závislostí. 
Za měsíc v Bohumíně v průměru vymění 
šest set nových jehel za použité. Někoho 
možná pohorší,že se zdarma narkoma-

nům poskytují pomůcky k užívání, ale tuto 
aktivitu podporuje i policie. Snižuje se tím 
totiž riziko šíření infekčních chorob.

Otázkou drog v Bohumíně se dosud 
zabývá toxi tým z Orlové. To se ale brzy 
změní. „Policie hodlá v nejbližší době 
zřídit podobný tým i v Bohumíně. Tvořili 
by jej tři operativci a jeden vyšetřovatel,“ 
tlumočil místostarosta Igor Bruzl infor-
mace ze schůzky s policejními specialisty. 
Ti si kromě omezení drogové scény sli-
bují i snížení majetkových deliktů, které 

s ní souvisí. Závislí si krádežemi obsta-
rávají peníze na dávku, ta v případě 
pervitinu přijde na dvě stě korun.

Poznatky o drogové scéně shromaždují 
jednotlivé odbory radnice, předávají je 
městské policii a ta specialistům. Strážníci 
sami nezasahují, mohli by narušit rozpra-
cování jednotlivých případů, kterými se 
kriminalisté zabývají řadu měsíců.

Město má o bytech, kde se drogy pro-
dávají určité informace. Vodítkem jsou 
třeba desítky »návštěv« během dne. 
„Spořádané sousedy to pochopitelně ob-
těžuje a také se bojí,“ dodal Bruzl. Ubez-
pečil, že pokud jde o městský vylicitovaný 
byt na dobu určitou, nájemník může na 
prodloužení smlouvy zapomenout.

Pavel ČEMPĚL

Zelený zátaras proti barbarům
»Stezka pro dobytek« – tak komentoval jistý milovník 
přírody vyšlapané stezky v trávníku mezi radnicí a kostelem.

Vyšlapané cestičky v jinak pečlivě udržovaném prostranství ne-
jsou hezkou vizitkou. Když domluvy nezabíraly, město se rozhodlo 
proti barbarům zakročit jinak. Volba padla na zelenou bariéru. 
Zahradníci počátkem května vysadili mezi radnicí a kostelem 
několik desítek okrasných keřů. Až se rozrostou, budou plnit nejen 
funkci dekorativní, ale hlavně budou sloužit jako »zátaras«.

Zvyk je železná košile a bohužel ani vysazené stromy osobám, 
v úvodu přiměřeně ocejchovaným, v chození přes trávník zprvu 
nezabránily. Dosud malé keříky drze překračovaly. Neukáznění 
chodci, především z řad žáků blízké střední školy, ale mají smůlu. 
Kritické místo radnice monitoruje a chodce, kterým je líno udělat 
pár kroků na chodník, zachytí fotografi e či video.  (tch) Foto: Pavel Čempěl
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Vymysleli jména a chopili se lopat
Záblatské náměstíčko už se zelená. 
Městský pozemek, který si postupně 
záblatští občané a místní složky 
brigádnicky zvelebují, dostal po 
zahradnických úpravách dárek 
v podobě pěti nových stromů. 
Sázení se 30. dubna neslo v duchu 
»Záblatí sobě«. Dřeviny vysadili 
autoři jejich pojmenování.

Okrasnou třešeň »Mateřínek« zasadi-
ly děti z Mateřské školy Na Pískách. 
»Zá–školáček« je dekora-
tivní višeň žáků záblatské 
malotřídky. Okrasnou jab-
loň »Plamínek« zasadil nový 
velitel místních hasičů a zá-
stupci vedení města, tedy 
šéfové všech bohumínských 
dobrovolných jednotek a kri- 
zového řízení. »Sokolíček«, 
příznačný název pro sokol-
skou lípu, usadili do země 
záblatští pokračovatelé Tyr-
šových tradic. S platanem 
»Slovan« si poradili činovníci 
zdejšího fotbalového klubu. 

Kdysi zanedbaný pozemek 
naproti záblatské sokolovně 
dostává novou podobu. Má se 

stát místem odpočin- 
ku, setkávání a spo-
lečných akcí Zábla-
canů. Brigádníci už 
z d e  v y b u d o v a l i 
mlatové chodníky, 
nedávno plácek 
zkrášlily okrasné 
keře a nyní také 
stromy. V létě se 
náměstíčko dočká 

dřevěných laviček. Vzniknou v rámci 
řezbářského plenéru během multižánro-
vého festivalu Léto–kruhy. Ten proběhne 
počátkem prázdnin v areálu sokola. A na 
plácku najde své místo i kámen s pamětní 
deskou, odkazující na zasazení Masary-
kovy lípy záblatskými školáky v roce 
1935. Kamenný památník roky stával na 
protější straně silnice, ale od loňského 
června, kdy do něj naboural nepozorný 
řidič, je v depozitu.  (zab, tch)

Práce ve Slezské nekončí, dojde i na uzavírky
Peripetie kolem Slezské ulice ve Starém Bohumíně neberou konce. Loni v listopadu 
dostala vozovka nový koberec a motoristé se mohli kochat pohodlnou jízdou. Bohužel 
jen dva měsíce. Počátkem roku pracovní čety nově vyspravenou silnici rozkopaly. 
A v nejbližších měsících to nebude lepší, dokonce dojde i na nepopulární uzavírky.

Koncem loňského roku silni-
čáři Slezskou ulici kompletně 
vyspravili. Šlo o státem fi nan-
cované kompenzační opravy 
za silnice zničené během 
stavby dálnice. Jenže už po pár 
týdnech oznámily Severomo-
ravské vodovody a kanalizace 
(SmVaK), že se pustí do 
opravy vodovodního řadu 
pod silnicí, který je ve špat-
ném stavu. Trubky jsou staré, 
zanesené, lidem teče z ko-
houtků špinavá voda. Tato 
oprava sice byla v plánu, ale 
s termínem v »nedohlednu«. 
Jenže SmVaK našel peníze 
v rozpočtu a do práce se bo-
hudík (pro odběratele vody) 
či bohužel (pro motoristy) 
pustil hned.

Oprava vodovodu měla 
v těchto dnech finišovat. 
Trubky jsou vyměněny, po-
čátkem května už pracovníci 
zhutnili podloží a zbývalo jen 

položit asfalt. Ale co se nesta-
lo. SmVaKu zbyly finance 
a rozhodl se kromě vodovodu 
pustit i do rekonstrukce ka-
nalizace. Ta bude, z pohledu 
motoristů, ještě komplikova-
nější. Bude se týkat úseku od 

hraničního mostu až k Malé 
ulici vedle myslivny a potrvá 
zhruba čtvrt roku.

Práce budou probíhat ve 
třinácti etapách a vyžádají si 
dílčí uzavírky. První začala 
14. května. „K cestám do Pol-

ska i zpět budou řidiči muset 
využívat nový hraniční most,“ 
uvedl Petr Sobek z odboru 
dopravy. Starousedlíci se 
k domům dostanou po ob-
jízdných trasách, autobusy 
pojedou přes staveniště, vý-
jimečně budou na náměstí 
jezdit bočními ulicemi.   (tch)

Oprava sice nyní potrápí řidiče, ale v budoucnu alespoň nebude nutné rozkopávat 
cestu po dokončení opravy náměstí ve Starém Bohumíně.  Foto: Pavel Čempěl
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Foto: Pavel Čempěl
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Bohumínský slavíček
U příležitosti roku hudby uspořádalo 

bohumínské pracoviště školy Slezské dia-
konie Český Těšín hudební akci pro děti 
z mateřských škol. Na úvod děti z pořáda-
jící mateřské školy a denního stacionáře 
Salome zazpívaly píseň My jsme muzi-
kanti a pak vystoupili sólisté z bohumín-
ských a okolních mateřinek. Bohumínské-
ho slavíčka si vyzpívali Anička Nováková, 
Eliška Nováková, Kateřina Nadkandská 
z MŠ Rychvald, Kristýna Ondrášková, 
Bára Janoszowská, Viktorie Ucháčová 
z MŠ Skřečoň, Miroslav Hernas, Patrik 
Malovaný, Martin Marcol z MŠ Rafi nérský 
lesík. Děkujeme městu Bohumínu za 
fi nanční podporu a všem zúčastněným

 za příjemný zážitek.
Text a foto: Maria GALUSZKOVÁ

Neseparuj se, separuj!
Učitelé základní školy Čs. armády uspořádali v pátek 2. května 

pro žáky oslavy Dne Země. Projektový den nesl název »Neseparuj 
se, separuj« a byl zaměřen na odpady. 

Den začal soutěží o nejlepší třídu ve sběru papíru, kterou ze tříd 
prvního stupně vyhrála 1. B a druhého stupně 6. A. Dále se žáci dozvě-
děli, že nejdůležitější je snížit množství odpadů. Odpady, které už 
vznikly, je třeba separovat a znovu využívat – recyklovat. Lektoři spo-
lečnosti EKO-KOM na svých besedách provedli děti právě problemati-
kou třídění. Žáci ve svých třídách pak tvořili velmi zajímavé výrobky 
z odpadového materiálu, které na závěr vystavili na školním dvoře. 
Vznikly tak krabice na papírový odpad do jednotlivých tříd, zvonce 
z plastových víček, obraz z vyřazených kalkulaček a vybitých baterií, 
strom, ale i střevíce z plastů, panenky z textilního odpadu, ručně děla-
ný papír a další zajímavé a nápadité výrobky. Díky akci se žáci dozvě-
děli nové informace o předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi.

Zdeňka PETRUŠKOVÁFoto: Ingrid Weissmann

Kolem kostela po novém. Chodník ve 
skřečoňské ulici 1. máje se v květnu 
dočkal opravy. Práce se týkala osm 
set metrů dlouhého úseku od 
rondelu u Emca až k mostku přes 
potok. Město do rekonstrukce 

chodníku vložilo 730 tisíc.

Rekonstrukce byla rozděleny do tří 
etap, aby se chodci nemuseli potýkat 
s rozkopaným chodníkem v celé délce. 
„Práce s fi rmou zároveň plánujeme tak, 
aby nekolidovaly s termíny obřadů 
v kostele a neobtěžovaly hosty,“ ozřejmil 
Roman Pak z odboru životního prostře-
dí a služeb.

Původní povrch chodníku tvořil litý 
asfalt v kombinaci s velkými kostkami. 
Nově se budou pěší procházet po zám-
kové dlažbě. Současně stavební firma 
položí i asfaltový koberec u vjezdů do 
bočních uliček a v trase chodníku vymě-
ní víka kanálů. Nová budou mít větší 
nosnost, aby se místy mohly bez problé-
mů pohybovat stroje zimní údržby. 

Konec klopýtání, chodníky se opravují

Klopýtání po hrbolatém asfaltu učiní 
přítrž další městská investice. Za 350 tisíc 
vznikne nový chodník také v okolí nemoc-
nice ve Starém Bohumíně. Opravovat se 
bude úsek od restaurace TJ Viktorie až 

k autobusové zastávce. I zde vznikne nový 
povrch ze zámkové dlažby. Výměny se doč-
ká i sloup veřejného osvětlení před pohos- 
tinstvím. Starou robustní lampu nahradí 
moderní bezpatkové osvětlení. (tch) 

Foto: Pavel Čempěl
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trenérka na-
pekla sladkou 
snídani a do-

mů pak odcházely děti plné 
nových zážitků.

Text a foto: Pavel ČEMPĚL

Obnovená tradice. Nad Skřečoní se po dvaceti letech 
opět tyčí májka. Pentlemi ozdobenou břízou se pyšní 
areál u hasičské zbrojnice. Místní malí i velcí hasiči na 
tento po staletí známý obřad stavění máje navázali.

Skřečoňský dobrovolný 
sbor původně plánoval svato-
jakubskou akci pro dvanáct 
členů loni vzniklého dětského 
oddílu. Přidali se ale i dospělí 
hasiči a myšlenka na obnovení 
tradice byla na světě. Požár-
níci zajistili strom a dopravili 
jej ke zbrojnici. Tam děti 
břízu ozdobily a zbývalo to 
poslední, vztyčení májky. To 
však chce fortel a po dvaceti 
letech absence si hasiči mu-
seli techniku znovu osvojit. 
A nebyla to hračka. Při prv-
ním pokusu to májka neustá-
la, překlopila se na opačnou 
stranu a její pád zbrzdila až 
střecha přístřešku nad pódi-
em. Hasiči proto raději kmen 
o půl druhého metru zkrátili 
a opakovaným pokusem už 
ho bezpečně dostali do vzpří-
mené polohy. A mohlo se 
začít slavit.

Všichni účastníci spálili 
čarodějnici, kterou děti vlast-
noručně vyrobily, opékaly se 
párky a mladý hasičský potěr 

absolvoval trénink a fotbalo-
vé utkání. Nakonec se dospě-
lí rozešli do svých domovů 
a na děti čekala ta největší 
atrakce – nocování ve zbroj-
nici. „Naše omladina se akce 
nemohla dočkat. Ně-
které děti 
už čtrnáct 
dní  zku-
šebně spa-
ly i doma 
ve spacá-
cích,“ po- 
usmála se 
Kateř ina 
Hanzelová, 
t r e n é r k a 
m l a d ý c h 
hasičů. Na-
k o n e c  s i 
spolu s ní 
ve zbrojnici 
ustlalo je-
denáct ma-
lých ohňo-
b i j ců .  N a 
r á n o  j i m 
starostlivá 

Sportovní hry seniorů
Krajská rada seniorů uspořádala 7. května v Ostravě Sportovní seni-

orské hry. K účasti se přihlásily také tři členky Senior klubu Bohumín, 
které díky skvělým výkonům přivezly domů stříbro. V jednotlivcích cenný 
kov pro Bohumín vybojovala v ruských kuželkách Květuše Pinkasová, 
když porazila spoustu silných mužských soupeřů. V pétanque se Emilie 
Vroblová dostala do semifi nále, kde podlehla opravdu zkušeným hráčům. 
Nádherný výsledek hlavně proto, že pétanque hrála poprvé v životě. 
Gratuluji našim členkám k vítězství a děkuji jim za reprezentaci našeho 
klubu a celého města. 

Text: Hana Práglová, foto: Helena Červenková

Své »ano« si řekli
Antonín Szotek z Bohumína a Ivana Zdražilová 
z Ostravy
Binh Hoat Trinh z Bohumína a Karolina Agata Bogdańska 
z Varšavy
Vasil Poremský z Jarabiny a Žaneta Balcárková z Bohumína
Patrik Varga z Bohumína a Katarína Nebusová z Pongrácovců

KRÁTCE

Masaryčka slaví

své devadesátiny
Masarykova škola v Seifer-

tově ulici letos slaví 90. výročí 
svého založení (obsáhlý člá-
nek jsme přinesli v minulém 
čísle Oka). V rámci oslav žáci 
mimo jiné natočili hudební 
klip, nacvičili a divákům 
představili První školní mu-
zikál. Konal se také osvěd-
čený den otevřených dveří 
a akademie pro rodiče i žáky 
ostatních bohumínských 
škol. Děti z Masaryčky se 

představily také veřejnosti ve 
slavnostním průvodu měs-
tem, zakončeném vypouště-
ním balonků na náměstí. 
Průřez oslav zachycují foto-
grafie na poslední stránce 
tohoto Oka a ve fotogalerii 
na webu města. 

Srdce Afriky
Cestovatel Tomáš Kubeš 

zavítá 27. května v 16 hodin 
se svou přednáškou »Srdce 
Afriky« do kulturního domu 
v Dolní Lutyni. Přiblíží na ní 
svou expedici do Střední Af-
riky. Přednášku doplní au-
tentické fotografi e a fi lmové 
záběry. Vstupné je 30 korun.

čkat. Ně

a 
m 
á 

Májka nad zbrojnicí a v ní malí nocležníci
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Cirkus ve škole, škola v cirkusu aneb Prodlužme si život smíchem. Celý školní rok se 
v Benešově škole nesl v opojném duchu cirkusového šapitó. 

V jakékoli třídě objevíme 
premianty, ale také třídní klau-
ny. A právě o to šlo v projektu 
Benešovy školy, podpořeném 
Nadací OKD. Dát zkrátka pří-
ležitost těm, kteří neoslní jed-

ničkami na vysvědčení, ale 
talent v jiných oblastech jim 
nelze upřít. Své silné stránky 
tak mohli předvést děti s pohy-
bovým nadáním,  výtvarnými 
či literárními sklony. 

Cirkusové téma se prolínalo 
celým školním rokem. V září 
vítal prvňáčky klaun, šaškov-
ský byl i únorový maškarní bál, 
v dubnu žáci zhlédli vystoupení 
skutečných cirkusáků, poté 

proběhla tématická literární 
a výtvarná soutěž. Vyvrchole-
ním projektu byl květnový 
cirkusový workshop, průvod 
městem a závěrečné vystou-
pení pro rodiče, kamarády 
a veřejnost v »šapitó« zimního 
stadionu.   (red)

 OT-64 SKOT (střední kolový obrněný 
transportér) v celé své kráse. 

Foto: Pavel Čempěl

Vojenské mundůry i těžká technika
V domě služeb na náměstí Budoucnosti otevřelo sdružení 
Vojenská technika Ironclad novou expozici armádního 
výstrojního materiálu. Výstavu mohli zájemci poprvé 
navštívit 1. května.

„Tato v tuzemsku ojedinělá expozice se věnuje opomíjenému 
období naší armády od šedesátých let až do součas-
nosti, včetně účasti našich vojáků v meziná-
rodních misích OSN,“ uvedl za pořádající 
sdružení Lukáš Krenžolek. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout uniformy, části 
výstroje i zbraně. Součástí je také 
projekce videoklipů s armádní té-
matikou, mimo jiné o účasti české 
armády na misích UNPROFOR, 
KFOR a SFOR.

Výstava je přístupná každou sobotu od 14 do 17 hodin, po 
předchozí domluvě i v jinou dobu. Na expozici dále navazuje 
areál v Oderské ulici ve Starém Bohumíně s těžkou vojenskou 
technikou jako je obrněný transportér nebo vyprošťovací tank. 
I toto »muzeum« funkčních kolosů mohli zájemci výjimečně na 
prvního máje navštívit a dokonce si vychutnat projížďku vozidly. 
Sdružení, které se zaměřuje na renovaci, provoz a předvádění 
vojenské techniky, plánuje, že i tento areál časem zpřístupní 

veřejnosti.  (luk)

  Výstava výstrojního 
materiálu v domě 

služeb mapuje ob-
dobí Českosloven-
ské lidové armády 
(ČSLA) a Armády 
České republiky 
(AČR).
  Z á j e m c i  s e 

mohli v areálu po-
blíž starobohumín-

ského vodojemu na 
prvního máje projet 

třeba vozidlem UAZ 469.

Petr Chalabala, místopředseda 

sdružení Vojenská technika Ironclad, 

v kabině obrněného 

transportéru.

Velevážené publikum, dámy a pánové...vé...

Na cirkusovém 
workshopu 
se děti učily 

umění cirkusáků.
Foto: Pavel Čempěl

Závěrečné vystoupení 
školního cirkusu, které si na 
zimním stadionu nenechaly 
ujít stovky diváků.
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Majka obecná (Meloe proscarabaeus)
Příroda Bohumínska – brouci (138)

V Česku bylo zatím zjištěno čtrnáct druhů majek. 
Nalezneme je především brzo na jaře, kdy samičky 
hledají vhodné místo pro uložení velikého množství 
vajíček. Jejich larvy prodělávají velmi složitý vývoj.

Samice majky obecné kla-
de do země dva až čtyři tisíce 
vajíček, ze kterých se líhnou 
malé larvičky, takzvané 
triungulini. Ty vylézají na 
květiny, kde se snaží přichy-
tit drápky na včely. V úlu včel 
vnikají do zárodečných bu-
něk a živí se včelím plodem. 
Po svlečení se larvy živí me-

dem a zimu přečkávají ve 
stadiu pseudonymfy. Na jaře 
se opět změní v larvu a po 
čase se zakuklí.  Dospělí 
brouci po vylíhnutí vylézají 
z úlu. Na Bohumínsku byl 
tento vzácný druh brouka 
zjištěn v přírodní památce 
Hraniční meandry Odry.

Jiří ŠUHAJ Foto: Alena Pončová

Čarodějnice skonala v plamenechech
Veselá »poprava«. Záblatí žilo 30. dubna tradiční svatoja-
kubskou akcí, na hranici zhynula potupnou smrtí čaroděj-
nice. Nad jejím upálením nikdo netruchlil, byla hadrová.

Účastníci záblatské slav-
nosti si nejprve dali dostave-
níčko u mateřské školy Na 
Pískách, odkud vyšlo procesí 
čarodějnic a divoženek. Prů-
vod dorazil do areálu so-
kolovny, kde místní hasiči 
obřadně upálili čarodějnici.

Hořící vatra odstartovala 
záblatskou slavnost. Pro děti 
byly připraveny minimotokáry, 
nafukovací hrad a neúnavná 
Tereza Sochová, která ty nej-
menší bavila tancem a soutě-
žemi. Dospělí si zase mohli za 
krásného počasí posedět a po- 
povídat u pěnivého moku či 
opečeného buřtu.

Akce, kterou tradičně pořá-
dá místní sokol, dobrovolní 
hasiči, mateřská a základní 
škola a komise pro městskou 
část, skvěle zabavila asi tři 
stovky návštěvníků.   (tch)

Foto: Pavel Čempěl
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Třetí dekáda recesních plesů učitelů
Na pozvání Základní školy Čs. armády se v pátek 25. dubna sešly 
v sále PZKO rodiny bohumínských škol. Už 21. ročník recesního 
plesu učitelů se totiž nesl v duchu »rodiny«.

Přišli Homolkovi, Hujerovi a Smo-
líkovi, Addamsovi a Gáborovi, při-
jela Kelly family i jediná zástupky-
ně rodiny Flintstoneových. Rodinní 
příslušníci »takové normální ro-
dinky« ze sídliště v čele s babi se 
starali o to, aby se všem rodinám 
na návštěvě líbilo. „Jsme jedna uči-
telská rodina, tančete s námi“. 
Tímto heslem v rámci tanečního 
vystoupení učitelů Čs. armády byli 
vyzváni všichni přítomni, aby za-

plnili taneční parket. O skvělé 
scénky na téma rodina ve škole 
a škola v rodině se jako každým 
rokem postarala recesní skupina 
bohumínských kantorů Dr. Jaro-
mír.

Je jen dobře, že učitelé berou ži-
vot s humorem a nadhledem. Už 
teď se všichni těší na téma příštího 
ročníku recesního plesu, který 
bude pořádat Bezručova škola.

Zdeňka PETRUŠKOVÁ

Čokoládová tretra 2014
V Bohumíně se druhým rokem uskuteční běžecké 

závody pro děti od tří do jedenácti let »Čokoládová 
tretra«. Soutěž se koná pod patronací olympijského 
vítěze a světového rekordmana Jana Železného. Zá-
kladní kola proběhnou v osmi severomoravských 
městech. Od loňska je jedním z nich také Bohumín. 
Na atletickém stadionku u ZŠ Čs. armády se malí 
závodníci utkají 26. května. Prezentace běžců pro-
běhne od 14 hodin, první start rodičů s dětmi začíná 
v 15 hodin. Patronkou bohumínského klání je mist-
ryně světa a olympijská medailistka, trojskokanka 
Šárka Kašpárková.

Kromě ocenění po samotných městských závo-
dech se ti nejlepší mohou těšit na jedinečný bonus 
– poběží svůj fi nálový závod v rámci doprovodné-
ho programu prestižní Zlaté tretry 17. června před 
vyprodaným Vítkovickým stadionem.  (red)

Karatisté válčili v Polsku
V sobotu 26. dubna se v Polsku uskuteč-

nily mezinárodní závody v karate Bieruń 
2014. Jedním z účastníků byl i klub Pavla 
Trošáka, držitele černého pásu a mistrov-
ského stupně 9. danu, Shaolin kung fu 
Isahtk Dolní Lutyně–Nerad.

Za naše nejmenší v kategorii chlapců do 
osmi let se umístil na krásném třetím místě 
Matěj Bašanda (Masarykova škola Bohu-
mín). Čtvrté místo v kategorii juniorek od 
11 do 15 let obsadila Markéta Pudichová 
(gymnázium Bohumín). Dále se klání 
zúčastnili Marek Sokanský, Tomáš Kuchar-
czyk, Michal Krupčík, Matěj Krupčík, Mar-
tin Bašanda, Petra Vyletělková, Zdeněk 
Adámek, Václav Bernaťák. Pro nemoc se 
nemohl zúčastnit Patrik Kroščen, zkušený 
borec našeho oddílu. Děkujeme všem 
účastníkům za skvělou reprezentaci 
 a přejeme hodně dalších úspěchů.

Text a foto: Radka BAŠANDOVÁ

Bílý sport nezná věkové hranice
První květnový víkend patřil na kurtech ve Starém Bohumíně už 17. ročníku 
tenisového memoriálu Edy Ševčíka. Turnaji předcházel vzpomínkový akt na 
místním hřbitově, kde hráči uctili památku tohoto zakladatele tenisového klubu.

I přes chladnější počasí při-
šlo na starobohumínské kurty 
změřit své síly šestatřicet hrá-
čů z Bohumína a okolí. V pá-
tek se utkali tenisté v katego-
rii nad 60 let. Většina hráčů 
dokázala, že i v seniorském vě-
ku je tenis nádherným spor-
tem. Finálové utkání této ka-
tegorie vyhrál a zaslouženě si 
odnesl poháry pro vítěze pár 
Č. Czyž–Oslizlok nad dvojicí 
Kameník–Bogumski.

V sobotu byly na programu 
čtyřhry bez rozdílu věku. Zví-
tězili mladí hráči z Rychvaldu 
Sitár–Pecháček, kteří ve vy-
rovnaném fi nále porazili pár 

Bartusek–Oslizlok a obhájili 
své loňské prvenství.

Tenisový klub Starý Bohu-
mín zve neregistrované hráče 
z Bohumínska na první záři-
jový víkend, kdy se opět usku-
teční tenisový turnaj ve 
čtyřhrách.

Josef CZYŽ

Foto: Pavel Čempěl
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Cyklisté SK Šafrata 

Bohumín začátkem 

května odstartovali 

svou sezonu.Vyrazili 

na silnice i do terénu.

Už 1. května uctili památ-
ku Janka Ferdyna jeho 
memoriálem na tradičním 
okruhu mezi Skřečoní a Dol-
ní Lutyní. A závody to byly 
náramné. 

Závodu na bohumínsko
–lutyňském okruhu, který je 
součástí Slezského poháru 
amatérských cyklistů, se 
zúčastnilo 193 cyklistů. V zá-

vislosti na své kategorii ura-
zili od 36 do 79 kilometrů 
a předvedli skvělé boje až na 
cílovou pásku. Na stupně 
vítězů šli dva Šafratovci, a to 
Tomáš Galuška, vítěz mastrů 
B, a Lucka Gruchalová za 3. 
místo mezi ženami. 

O tři dny později čekala 
závodníky další cyklistická 
událost, jela se už 16. MTB 
cena Bohumína na závodišti 
Buď Fit v areálu Gliňoč. 
Také tady byla účast vysoká, 
ve všech kategoriích nastou-

pilo celkem 122 bikerů, což 
je na MTB závody úctyhodné 
zastoupení. Ze silnice si do 
lesa odskočila Lucka Gru-
chalová a způsobem »start
–cíl« zvítězila. Další radost 
nám udělal ten nejmenší. 
Tadek Bluszcz navázal na 
svoje loňské úspěchy a vybo-
joval 3. místo. Závodilo i ně-
kolik našich nováčků, ti však 
jeli hlavně proto, aby ochut-
nali, co vlastně opravdový 
závod obnáší.

Rostislav ŠAFRATA

Hvězdná sezona bohumínského kulečníku
Kulečníkáři z Bohumína ukončili nejúspěšnější sezonu v historii. Všechna 
čtyři mužstva, která město reprezentovala, se umístila na předních místech 
tabulky a klub získal sedm mistrovských titulů.

Družstvo, které hrálo soutěž v troj-
bandu ve složení Jindřich Hyšperský, 
Jan Rypka a Václav Majewski, vyhrálo 
v Moravskoslezském kraji svou skupinu 
před silným celkem Havířova.

Nově založené družstvo »C« ve složení 
Libor Kulich, Jan Cibulka, Martin Buch- 
tík a Pavel Venglář skončilo v technických 
disciplínách v kraji na krásném třetím 
místě. Krajskou soutěž v technických dis-
ciplínách bez ztráty bodu vyhrálo druž-
stvo »B« ve složení Václav Majewski, 
Milan Kolder, Rudolf Tvrdoň a Robert 
Andrejovský, který získal také titul kraj-
ského mistra v disciplíně kádr 52/2.

Největšího úspěchu ale dosáhlo »A« 
družstvo Bohumína, které vyhrálo 
extraligu České republiky bez ztráty 
jediného bodu. V posledním utkání se-

zony porazilo doma Trutnov 12:6. Za 
tým mistrů republiky na malých stolech 
pro rok 2014 nastupovali hráči Pavel 
Böhm, Milan Ráček, Miroslav Andre-
jovský, Ivo Gazdoš, Jan Musil.

Dalšími tituly se Bohumín může po-
chlubit mezi jednotlivci. Ve volné hře na 
malém stole získal titul vicemistra ČR 
Miroslav Andrejovský. Ivo Gazdoš 
vybojoval tituly republikového mistra 
v trojbandu na malém stole i ve dvoji-
cích (s M. Bačou) na velkém stole. Ko-
lekci doplnil třetím místem v trojbandu 
na velkém stole. Nejúspěšnějším hrá-
čem v technických disciplínách v Česku 
na velkém stole je Pavel Böhm. Získal 

tituly mistrů republiky ve volné hře 
a v disciplíně kádr 47/2.

Vůbec nejúspěšnějším republikovým 
hráčem na malém stole je Milan Ráček. 
Získal dva tituly mistra republiky, a to 
v disciplíně kádr 52/1 a v jednobandu. 
V kádru 52/2 získal titul vicemistra.

Tyto vynikající úspěchy bychom chtě-
li ještě vylepšit o vítězství v Dunajském 
poháru, který se letos hraje ve Vídni 
a BC Bohumín bude reprezentovat 
kompletní »A« mužstvo.

Za úspěšnou sezonu chci poděkovat 
našim sponzorům, hlavně generálnímu 
sponzorovi městu Bohumínu. Dík patří 
také všem členům, kteří se na úspěších 
podíleli při zabezpečování chodu oddílu, 
a to hlavně Miroslavu Andrejovskému, 
Václavu Majewskému a Liborovi Kuli-
chovi za perfektní vedení internetových 
stránek.

Petr DUDA, jednatel BC Bohumín

BILANCE

Dvě zahájení sezony, dvě vítězství

Sportovním areálem a lesními stezkami v Gliňoči se 4. května proháněli 
bikeři.  Foto: Pavel Čempěl
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Mladí sociální demokraté míří do Bohumína
Perspektivní osobnosti, jež by se jednou mohly podílet na rozhodování o budoucnosti 
naší země. Tak by se dali charakterizovat Mladí sociální demokraté (MSD), kteří 
jsou samostatnou nezávislou mládežnickou organizací, působící při ČSSD. V sobotu 
17. května v Bohumíně proběhne zasedání Krajského klubu MSD a ponese se v ryze 
sportovně-společenském duchu.

Klub Mladých sociálních 
demokratů působí nově také 
v rámci místní organizace 
ČSSD Bohumín a v jeho čele 
stojí Petr Osvald. „Sdružuje 
mladé lidi do dovršení hrani-
ce 35 let, kteří dokonce ne-
musejí být ani členy sociální 
demokracie. Scházíme se 
proto, abychom nejen disku-
tovali o tom, co se děje kolem 
nás, ale i chceme dávat ná-
měty, kam by se směřování 
města mohlo ubírat,“ říká 
Petr Osvald.

Před bohumínským zase-
dáním Krajského klubu MSD 
MSK dojde od 15 hodin na 
turnaje v beach volejbalu 
a adventure golfu v areálu 
Bosporu, pokud by nebylo 
příliš vhodné počasí, využijí 
mladí sociální demokraté 
pohostinnosti tělocvičny 

Domu dětí a mládeže Fontá-
na. Na stejném místě pak od 
17 hodin proběhne samotná 
schůze. „Čekáme tak zhruba 
čtyřicítku členů MSD z celého 
kraje a chceme jim ukázat, 
jak parádní areál v Bohumí-
ně máme,“ tvrdí Petr Osvald.

Následovat bude po 19. 
hodině posezení v areálu 
zmodernizovaného dvora 
Domu dětí a mládeže Fontá-
na. „Pokud by snad nějací 
mladí Bohumíňáci byli po-
dobného názorového smýšle-
ní a chtěli přijít mezi nás, 
rádi je uvítáme. Optimální 
by bylo přihlásit se na našem 
emailu cssdbohumin@se-
znam.cz, ovšem není to pro 
účast na akci podmínkou. 
Srdečně mladé lidi zveme 
mezi sebe,“ dodává Petr 
Osvald.

NESEĎME DOMA, 
POJĎME VOLIT!

Už 23. a 24. května si 
zvolíme naše zástupce 
v Evropském parlamen-
tu. I když bývá zvykem, 
že účast při volbách do 
tohoto orgánu nebývá 
příliš vysoká, místní or-
ganizace ČSSD Bohumín 
vyzývá všechny své příz-
nivce,  aby  dal i  hlas 
sociálnědemokratickým 
kandidátům.

Lídr kandidátky ČSSD 
profesor Jan Keller patří v 
oblasti sociologie k nejuzná-
vanějším veličinám v zemi a 
je zárukou, že jsme pro volby 
do Bruselu a Štrasburku vy-
brali nejvhodnějšího kandi-
dáta. Své želízko v ohni má 
na kandidátce sociální de-

mokracie i samotný Bohu-
mín, když na 21. místě fi gu-
ruje člen rady města Aleš 
Drobek. Žádáme naše voliče 
a příznivce, aby 23. a 24. 
května neseděli doma a dali 
v „evropských“ volbách hlas 
číslu 14, které patří ČSSD! 
Děkujeme Vám!

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem aktivním 

občanům Bohumína, kteří se 
po naší výzvě v městských no-
vinách OKO  pokusili zapojit 
do tvorby našeho volebního 
programu a poslali  nám 
emailem svoje náměty. Zájem 
poměrně značné řady obyva-
tel města nás velmi mile pře-
kvapil. Některé z Vašich pod-
nětů jsme byli schopni řešit 
téměř okamžitě, ale dorazily 
k nám i tipy, které se v pro-
gramu pravděpodobně objeví. 
Jsme rádi, že Vám osud Bo-
humína není lhostejný.

Igor BRUZL, předseda MO ČSSD

POLITIKA

Evropská unie může být lidem prospěšná!
Blíží se volby do Evrop-
ského parlamentu. Za 

KSČM jsou na prvních 10 místech 
tito kandidáti:

1. Kateřina Konečná
 ● KSČM nabízí jistotu prosazování levico-

vého programu, který nezapomíná na há-
jení zájmů českých občanů 

 ● 80 % našeho vývozu jde do zemí EU, 
nelze předpokládat, že by naše pozice byla 
lepší kdybychom z EU vystoupili

 ● V současné době jsem proti přijetí eura, 
ale považuji za důležité dát prostor k dis-
kuzi, proto podporuji referendum

 ● Evropská unie musí ctít výsledky demo-
kratických voleb – ne spoluorganizovat 
„Majdany“ a ještě při tom podporovat 
fašistické skupiny

 ● České potraviny jsou kvalitní, poškozuje 
je nekalá konkurence ze zemí, kde se ne-
dostatečně dbá na kvalitu a bezpečnost 
potravin, či kde jsou nadstandardní dotace

2. Jiří Maštálka
 ● Bezpečnost Evropy se jeví v současné 

době především s děním na Ukrajině jako  
velmi aktuální, jsme svědky událostí, které 
se velice rychle mohou přenést i do EU. Je 
třeba aby Evropa byla bezpečnější a nemy-
slím tím zbraněmi, ale  diplomacií.

3. Jaromír Kohlíček
 ● Aby se heslo „ Jiná Evropa je možná“ 

naplnilo, musí být KSČM dostatečně silná 
v Europarlamentu.

4. Miloslav Ransdorf
 ● Někteří voliči považují Evropské volby 

za zbytečné, bohužel takový přístup je ve-
lice krátkozraký. V Bruselu se jedná dnes 
a denně o našich zájmech, není jedno, kdo 
v Evropském parlamentu sedí. V Bruselu  se 
opravdu tvoří náš život, tvoří se tam Evropa.

5. Josef Skála
 ● Listopad 1989 nás „vrací do Evropy“, 

která ale tu lidštější tvář rychle ztrácí. Kri-
ze se vleče šestým rokem a na konci tune-
lu tma jako v pytli. Totální bezradnost 
předvádí i celá „eurokracie“.

6. Pavla Šlahúnková
 ● Je potřeba zlepšit situaci mladých rodin, 

matek samoživitelek či otců samoživitelů 
a sociálně slabších.

7. Esma Opravilová
 ● Všichni by měli mít právo žít spokojeně 

takový život, jaký si vyberou. Chodit do 
takové práce jakou si zvolí, starat se o děti 
nebo o rodinu chtějí-li se starat .

8. Lubomír Ledl
 ● Obávám se, že řada našich potencionál-

ních voličů bude zklamána z chování špi-
ček EU v tomto období natolik, že budou 
váhat, jestli vůbec k Eurovolbám jít. Musí-
me se pokusit přesvědčit co největší část 
z nich, že je tomu právě naopak, že právě 
tato krize ukázala že tyto volby jsou daleko 
důležitější než jsme si mysleli.

6. Dagmar Švendová
 ● Důležité je snažit se budovat EU silnou, 

bezpečnou a prosperující. Evropskou unii, 
kde lidé nebudou žít v obavách o svou bu-
doucnost, o své sociální jistoty a kde každý 
najde své uplatnění. Tedy EU sociální.

10. Pavel Janeček
 ●  Velký problém leží v oblasti zefektivnění 
čerpání dotací, kdy Česká republika  byla 
v roce 2013 nejhorší z členských států unie.

Všichni voláme po důsledné změně. Po-
slanci za KSČM ji dokážou realizovat pou-
ze za předpokladu, že získají Vaši podporu 
a důvěru ve volbách do Evropského par-
lamentu. Bude důležité  abychom všichni 
šli k volební urnám a tímto způsobem vy-
jádřili své názory.

Jiří STRNAD, předseda MěV KSČM
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INZERCE

REALITY
● Koupím dům, parce-

lu, byt. Prosím nabídněte. 
Tel./SMS: 608 370 379.
● Koupím byt v Boh. 

 736 228 883.
● Prodám rodinný do-

mek v Rychvaldě 2+1 s mož-
ností půdní vestavby. Část. 
podsklepený, topení tuhými 
palivy, studna, hosp. budova. 
Cena 1 300 000 Kč.  776 
030 145 volat dopoledne.
● Prodám nebo pronaj- 

mu druž. byt 2+1 se dvě-
ma balkóny v nízké zástavbě 
u nám. Budoucnosti. Byt je 
po celkové rekonstrukci, vč. 
plovoucích podlah, nových 
dveří, vestavěné skříně, ku-
chyně na míru s vestavěnými 
spotřebiči, koupelna + WC - 
dlažba. Je ihned k dispozici a 
nastěhování.  776 084 481.
● Pronajmu garsonku 

v Tovární ul. Cena dohodou. 
 731 614 437.
● Pronajmu dvoulůžko-

vý pokoj v Luhačovicích, 
s TV, kuchyňkou, koupelnou 
a WC, naproti nádraží. Ven-
kovní posezení, zapůjčení 
jízdních kol. Cena 300 Kč za 
lůžko.  737 525 271.

RŮZNÉ
● Prodám krůty vykrme-

né i na chov, po domluvě. 
 776 171 452.
● Invalidní vozík, inv. 

vozík se soc. zařízením, 
elektrický inv. vozík, eternit 
cca 50 ks, kotoučové pily na 
malou cirkulárku. Cena do-
hodou.  604 862 226.

PRÁCE
● Pro provozovnu v Bohu-

míně přijmeme kuchařku 
a servírku na HPP i brigá-
du.  608 814 505.

(Dokončení na str. 18)

Michal Filip, tel.: 737 842 415
e-mail: info@mklautoservis.cz  Areál statek, Ostravská 507, Starý Bohumín

www.MKL Autoservis.cz
Plnění klimatizace včetně oleje a UV barviva do 500 g 500,-

Dezinfekce interiéru čisticím sprejem 300,-

Dezinfekce interiéru přístrojem Ozone maker 350,-

Přezouváme od 400,- Kč  možnost uskladnění pneu 250,-/sezóna

KONTROLA CELÉHO VOZU ZDARMA!

● Řádkovou inzerci můžete podávat také pro-
střednictvím on-line formuláře na stránkách www.
mesto-bohumin.cz v sekci inzerce.
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Ruku ti už nepodáme, 
abychom ti mohli přát, 

jen kytičku na hrob dáme 
a budeme na tebe vzpomínat.

14. května by se 
dožil 90 let 

pan Jan 
KUSMIČ

a zároveň jsme vzpomněli 
1. výročí jeho úmrtí.


Vzpomínají s láskou dcery 
Jiřina a Jana s rodinami.

11. května 
jsme vzpomněli 
3. smutné výročí 

úmrtí našeho 
milovaného 

manžela, tatínka, 
dědečka 

a pradědečka, 

pana Richarda SPÁČILA.


S úctou vzpomínají manželka a děti.

Jak smutný je ten den, 
kdy před šesti lety jsi od nás odešel. 

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
ten, kdo tě miloval, vzpomíná dál.

19. května 
vzpomeneme 

6. smutné výročí 
úmrtí 

pana Ladislava LIPUSE
a zároveň 23. června 

jeho nedožitých 64 let.
Vzpomínají manželka Zdenka, 

syn František, dcera Lenka 
s manželem.

Díky za to, čím jsi pro nás byl. 
Za každý den, jenž jsi pro nás žil.

Jak těžko je bez tebe žít,
 když nemá kdo poradit, potěšit.

21. května 
si připomeneme 

nedožité 57. 
narozeniny 
milovaného 

manžela, tatínka, dědečka, 

pana Rostislava SERAFINA.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, 

dcera, syn s rodinami 
a vnouček Adámek.

Ta rána v srdci stále bolí 
a zapomenout nedovolí. 
Květy uschnou, uvadnou, 

vzpomínky navždy zůstanou.

18. května si 
připomeneme 

3. smutné výročí 
úmrtí našeho 

drahého tatínka 
a dědečka, 

pana Ladislava BÉMA.
S láskou a úctou vzpomínají 
maminka Alžběta, Monika 

a synové Lukáš a David s rodinou.

Kdo v životě ztratil 
to nejdražší, ví, 

kolik bolesti a žalu 
v srdci zůstává.

21. května 
vzpomeneme 

9. výročí úmrtí 

pana Ladislava 
HAVLÍKA.


S úctou a láskou 

stále vzpomíná manželka.

VZPOMÍNKY

Odešel jsi, ale v našich srdcích 
žiješ dál, tati.

20. května 
vzpomeneme 20. 

smutné výročí úmrtí

pana Milana 
GLOMBIČKA 

ze Skřečoně.

Nikdy nezapomeneme.

Dcera Zdena, syn Ladislav, 
manželka Anna a vnoučata Richard, 

Petra, Tomáš a Eva.

Kdo lásku a dobro rozdával, ten 
neodešel, žije v našich srdcích dál.

21. května 
vzpomeneme 

1. výročí úmrtí 

pana 
Karla ROJE.

S láskou vzpomíná 
manželka Vanda, synové Pavel 

s manželkou Evou, vnuci Michael 
a Veronika, Kája s přítelkyní Marcelou, 

Zdeněk s manželkou Andreou 
a vnučka Nelinka, švagrová Anička 
Noremberczyková s celou rodinou. 

Pro tebe přestaly hvězdy svítit, 
slunce hřát, ale ten, kdo tě miloval, 

nepřestane nikdy na tebe 
vzpomínat.

16. května 
vzpomeneme 4. 

smutné výročí, kdy 
navždy odešel můj 

milovaný syn, 

pan David SKUPIEŇ
z Bohumína.


Nikdy nezapomeneme, Davide. 

S láskou maminka a celá rodina.

Naposledy jsme se rozloučili
Margita Andrejovská * 1933 z Nového Bohu-
mína  Jan Arabasz * 1948 ze Skřečoně  
Stanislav Drozd * 1949 z Nového Bohumína 
 Jaroslava Harazimová * 1933 z Vrbice  
Františka Hudáková * 1939 z Vrbice  Helena 
Chorkawyjová * 1940 z Nového Bohumína 
 Leon Kačmarčík * 1942 ze Skřečoně  Bro-
nislav Kahanek * 1938 z Nového Bohumína  
Drahuše Korabíková * 1938 z Nového Bohu-
mína  Terezie Košáková * 1929 z Nového 
Bohumína  Olga Kramná * 1928 z Nového 
Bohumína  Markéta Krótka * 1936 ze Skře-

čoně  Karel Laciga * 1941 z Vrbice 
 Stanislav Malý * 1935 z Nového Bohumína  
Josef Martynek * 1956 z Nového Bohumína 
 Marie Murzynová * 1930 z Nového Bohumí-
na  Květoslava Pimková * 1953 ze Skřečoně  
Marie Popenčuková * 1929 z Nového Bohumína 
 Alfréd Přeliáš * 1920 z Nového Bohumína 
 Věra Rylová * 1941 z Nového Bohumína  
Milena Skovajsová * 1956 z Nového Bohumí-
na  Aloisie Tichánková * 1951 z Nového Bo-
humína  Pavel Wrožyna * 1959 z Nového 
Bohumína.

Noví občánci 
našeho města
Viktorie Den-
disová  Kate-
řina Martínko-
vá  Anna Plač- 
ková  Petr Čech  Martin 
Pompa  Nela Drápelová  
Lucie Macurová  Natálie 
Siudová  Antony Kaiser 
 Markéta Stanieková  
René Baudyš.
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24. května by 
oslavil 63 let

pan 
Milan 

BACÍK.


S láskou 

vzpomínají manželka Anička, 
dcera Martina s rodinou, 

synové Radek a Jiří 
a bratr Zdenek s rodinou.


12. května 
by se dožil 

95 let 
jeho otec 

pan 
Rudolf 
BACÍK.

Stále vzpomínají 
syn Zdenek s rodinou 

a snacha Anička s rodinou.

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

Na hrob kytičku a svíci dáme, 
s láskou v srdcích vzpomínáme.

22. května 
vzpomeneme 

5. smutné výročí, 
kdy zemřel náš 

milovaný manžel, 
tatínek, tchán a dědeček, 

pan Milan TRUCLA.
S láskou vzpomíná manželka Anna, 
dcera Anička s manželem a vnučkou 
Natálkou, dcera Zuzanka s přítelem.

23. května 
si připomeneme 

20. výročí 
úmrtí 

pana 
Petra 

BARABÁŠE.


Sestra Eva s rodinou.

Čas běží, ale vzpomínky zůstávají.

27. května 
vzpomeneme 

nedožité 
100. narozeniny

paní Elišky 
ZUZÁNKOVÉ.

S láskou vzpomínají 
dcera Eliška s manželem Jozefem, 

vnučky Ivana, Gabriela s manželem 
Rostislavem, pravnoučata Eliška, 

Filip, Sebastien, Nataniel.

Čas letí, ale vzpomínky zůstávají.

25. května 
si připomeneme 

nedožité 
90. narozeniny 

pana Rudolfa 
SOLICHA.


S láskou vzpomínají a nezapomenou 
manželka Irena, dcera Libuše, Alena 

a syn s rodinami.

VZPOMÍNKY

BLAHOPŘÁNÍ

5. května uplynulo 
hezkých 30 let 

od chvíle, 
kdy si 

paní Alena a pan Rudolf 

HUWEROVI 

řekli své ano.


Do dalších společných let 

mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti 
přejí a za všechno moc děkují 

dcery Andrea a Zuzana 
a vnučka Barunka.

16. května 
oslaví krásné 

80. narozeniny 

pan Antonín 
KAŇKA
ze Záblatí.


Hodně zdraví a pohody do dalších let 

mu přejí manželka Anna, 
dcery Jana a Martina s manželem, 

vnoučata Danek, Erika, 
Kamil a Ondra.

23. května oslaví

paní 
Jindřiška 

KUCHYŇOVÁ 
své životní 
jubileum. 

K jejím osmdesátinám 
jí děkujeme za její lásku a péči 

a přejeme do dalších let z celého srdce 
hodně štěstí, zdraví a pohody.

Syn Jaroslav s rodinou.

6. května oslavil 
své krásné životní 

jubileum 80 let 

pan Jozef 
KIANIČKA.


Do dalších let hodně zdraví, síly 

a životní pohody přeje 
dcera Eva s manželem Česlavem, 

vnuk Jan s Míšou, 
vnučka Michaela s Petrem

a pravnoučci Honzíček a Petíček.

17. května oslaví 
své krásné životní 

jubileum 80 let

paní Irena 
DOLEŽALOVÁ

z Bohumína.

Do dalších let 
hodně zdraví a síly, 

štěstí, pohody a lásky v kruhu 
rodinném přeje dcera Soňa, 

vnoučata Rostislav, Petr, Irena a Lucie 
s rodinami, pravnoučata Marcel, 

Honza, Eliška, Andrejek a Tomášek. 
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Řešení křížovky z minulého čísla: 
ANGLICKÉ PŘÍSLOVÍ: Když moudří mlčí, mluví hlupci

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové 
obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x90_CB.indd   1 22.3.2012   15:09:56

Chirurgické minimum před létem (1)
Klíště odstraňte co nejdříve. Nemačkejte 
jej rukou ani pinzetou, nepoužívejte masti 
či oleje. Nejbezpečněji klíště odstraníte 
pomocí speciální karty se zářezy. Ta jej 

pevně podebere a vytáhne bez rizika rozmáčknutí 
a vytlačení obsahu střev do rány. 

Většinou však klíště vy-
vikláte ze strany na stranu 
vatovou tyčinkou nebo sirkou 
namočenou v dezinfekci. Sta-
čí trocha trpělivosti. Otáčení 
ve směru či 
proti směru 
hodinových 
ručiček patří do světa bajek. 
Klíšťata směr chodu hodino-
vých ručiček vážně nechápou. 
Místo zákusu dezinfikujte 
běžným prostředkem. Pokud 
zůstala kusadla v ráně, není 
je třeba speciálně extrahovat. 
Ze samotných kusadel už pře-
nos infekce nehrozí. 

Příznakem boreliozy je 
takzvaná erytéma migrans. 
Vzniká nejdříve po 36 hodi-
nách a nejpozději do 30 dnů 
(typicky 7–14 den). Jde 
o červenou skvrnu o průmě-
ru nad pět centimetrů (u dětí 
menší), jež trvá alespoň tři 
dny. Je ostře ohraničená, šíří 
se do periferie, po celé ploše 
je stejně barevná nebo s vý-

raznějším prstencovitým le-
mem a centrální vybledlou 
částí. Nebolí, někdy lehce 
svědí, kůže není horká ani 
nepálí. U části pacientů se 

současně pro-
jeví chřipkové 
př í znaky  – 

únava, malátnost, bolest 
svalů a kloubů či hlavy, zvýše-
ná teplota. V takovém případě 
je potřeba vyhledat vyšetření.

Odlišit je ale třeba běžnou 
kožní reakci. Ta je mnohdy 
vidět už v okamžiku odstra-
ňování klíštěte nebo v prv-
ních dvou dnech poté. Dosa-
huje výrazně menších roz–
měrů (do 3–5 cm), často svě-
dí, ložisko je teplejší, bez 
centrální světlé části. Tato 
neškodná reakce vymizí ve 
většině případů během ně-
kolika dnů.

Tomáš SKOBLEJ, 
zástupce primáře 

chirurgického oddělení
Bohumínské městské nemocnice

JAK NA KLÍŠTĚ

● Po dobu prodeje aktuálního čísla OKA jsou 
řádkové inzeráty současně zveřejněny na webu 
města www.mesto-bohumin.cz v sekci inzerce

INZERCE

(Dokončení ze str. 15)

SLUŽBY
● Hloubkové čištění ko-

berců, sedacích souprav, 
rohových lavic, židlí, interié-
ru aut, technikou Kärcher. 
www.cistyautointerier.cz 
 724 088 643. 
● Podlahářství DV Flo-

oR. Více na www.dvfloor.cz. 
 604 265 861.
● NEPEČTE-NAPEČU 

VÁM! Cukroví, dorty, po 
celý rok. Super kvalita i cena. 
 737 856 868.
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KAM V BOHUMÍNĚ? KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ 

DĚNÍ VE MĚSTĚ OD 15. DO 30. KVĚTNA

É 

K3 BOHUMÍN

Studentská 781, www.k3bohumin.cz, 

k3@k3bohumin.cz, 596 012 124 

 ● 23.5. v 9–16 hodin a 24.5. v 9–12 hodin FARMÁŘ-
SKÉ TRHY. Ovoce, zelenina, sýry, domácí máslo, 
zabijačkové výrobky, uzeniny, med, výrobky z vosku, 
pekařské a cukrářské výrobky. Náměstí T.G. Masaryka.

 ● 26.5. v 19 hodin SCREAMERS – ŠEST STATEČ-
NÝCH. Vystoupení travesti skupiny, sál kina.

 ● 28.5. ve 14–17.30 hodin DEN SOCIÁLNÍCH SLU-
ŽEB. Sociální, zdravotní a prorodinné prezentace, 
kulturní program. Náměstí T. G. Masaryka, Salon 
Maryška, foyer kina. Vstup zdarma.

KNIHOVNA K3 BOHUMÍN

www.k3bohumin.cz, 596 012 203

knihovna-vedouci@k3bohumin.cz, 

AKCE PRO DĚTI probíhají v dětském oddělení 
knihovny, není-li uvedeno jinak

 ● 15.5. a 16.5. ve 13–17 hodin POHÁDKY Z CELÉ-
HO SVĚTA. Čítárna s hernou. 

 ● 19.5. až 23.5. ve 13–17 hodin (mimo středu) MIS-
KY Z BALÓNKŮ. Výtvarná dílna, knihovna Skřečoň.

 ● 22.5. v 9.30–12 a 13–17 hodin BOBEŠ V KNIHOV-
NĚ. Výtvarná dílna knihovny a CMR Bobeš. 

 ● 29.5. v 15 hodin DESKOVÉ HRY. Alias, Známe 
Česko, Tik Tak Bum a další hry.

 ● 30.5. ve 13–17 hodin ČAJOVÝ DÝCHÁNEK S KNI-
HOU. Čtení při čaji nebo horké čokoládě, s sebou 
hrníček a sáček čaje. Knihovna Starý Bohumín

 ● 30.5. ve 13–19 hodin ČTENÁŘSKÝ MARATON. 
Pokus o rekord, střídavě budou číst děti i rodiče.

 ● 1.6. od 14 hodin DEN DĚTÍ VE VOJENSKÉM STY-
LU. Laserová střelnice, překážková dráha, poznávání 
zbraní a další. Hobbypark.

BESEDY
 ● 19.5. v 16.30 hodin FLAVONOIDY. Přednáška 

Věry Majerčíkové o zdraví. Hlavní budova radnice, sál 
č. 230.

 ● 20.5. v 17 hodin OSUD MÁME VE SVÝCH RU-
KOU. Přednáška Jany Wrublové o (ne)vyplněných 
přáních. Přednášková místnost knihovny, 40 Kč.

VÝSTAVA
 ● Každé úterý a čtvrtek ve 14–18 hodin KLUCI 

A HOLKY ZE STAROBOHUMÍNSKÉ ŠKOLKY. Výsta-
va dětských výtvarných prací. U Rytíře Starý Bohu-
mín.

KINO K3 BOHUMÍN  

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

 ● 15.5. a 16.5. v 19 hodin DOUPĚ. Film Francie, 
Kanada (Akční / Krimi), 2014, přístupný od 15 let, 100 
minut, 100 Kč.

 ● 17.5. a 18.5. v 19 hodin GODZILLA. Film USA 
(Akční / Katastrofi cký), 2014, 3D, titulky, přístupný 
od 12 let, 119 minut, 140 Kč.

 ● 18.5. v 10 hodin HURÁ DO PRAVĚKU! Animova-
ný fi lm USA, Jižní Korea (Dobrodružný / Komedie), 
2012, dabing, přístupný, 82 minut, 100 Kč.

 ● 19.5. v 19 hodin GODZILLA. Film USA (Akční / 
Katastrofi cký), 2014, titulky, přístupný od 12 let, 119 
minut, 110 Kč.

 ● 12.5. v 9 hodin BELLA MIA. Film Česko (Příběh), 
2013, přístupný, 93 minut, 50 Kč.

 ● 22.5. v 19 hodin X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST. 
Film USA (Akční / Komiks), 2014, titulky, 120 min., 120 Kč.

 ● 23.5. v 19 hodin X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST. 
Film USA (Akční / Komiks), 2014, 3D, titulky, 120 
minut, 150 Kč.

 ● 24.5. v 16 hodin KHUMBA. Animovaný fi lm Jižní 
Afrika (Dobrodružný), 2013, 3D, dabing, přístupný, 
85 minut, 130 Kč.

 ● 24.5. a 25.5. v 19 hodin BONY A KLID II. Film 
Česko (Drama), 2014, přístupný, 90 minut, 110 Kč.

 ● 25.5. v 10 hodin KHUMBA. Animovaný fi lm Jižní 
Afrika (Dobrodružný), 2013, dabing, přístupný, 85 
minut, 100 Kč.

 ● 29.5. v 18 hodin AMAZING SPIDER–MAN 2. Film 
USA (Akční / Komiks), 2014, 3D, dabing, přístupný 
od 12 let, 142 minut, 130 Kč.

 ● 30.5. v 18 hodin AMAZING SPIDER–MAN 2. Film 
USA (Akční / Komiks), 2014, dabing, přístupný od 12 
let, 142 minut, 80 Kč.

 ● 31.5. a 1.6. v 19 hodin ZLOBA – KRÁLOVNA ČER-
NÉ MAGIE. Film USA (Fantasy / Dobrodružný), 2014, 
3D, dabing, přístupný, 135 minut, 175 Kč, děti 145 Kč.

SALON MARYŠKA

nám. T. G. Masaryka, www.maryska.cz, 

info@maryska.cz,  776 577 722

 ● Každou středu KROJE V MARYŠCE. Členky 
vlastivědně-etnografi ckého klubu se věnují tradici 
bohumínského kroje. 

 ● Každé úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin LIDÉ 
VÍTKOVSKA. Výstava fotografií Jindřicha Štreita. 
Výstava trvá do 2.6. 

 ● 19.5. v 18 hodin BOHUMÍNSKÝ JAMMÍK. Setká-
ní hráčů na perkusní a rytmické nástroje, 50 Kč.

 ● 20.5. v 16 hodin HUBNEME PO VALAŠSKU. 
Beseda s dietologem Bohdanem Matwikowem.

OSTATNÍ AKCE

 ● 18.5. od 5 hodin JARMARK NA HRANICI. Bývalý 
hraniční přechod Bohumín-Chałupki, prodejní místa 
jsou bezplatná, stolečky se sebou.

 ● 18.5. POUŤ V ZÁBLATÍ. Pouť v areálu sokolovny, 
od 10.30 hodin mše v kapličce  na točně.

ALMA MATER

www.almamater.cz, info@almamater.cz 

 608 608 955, 608 975 161

 ● 19.5. od 14 hodin VÝKLAD KARET S VĚRKOU. 
Individuální výklad karet, na objednávku.

 ● 21.5. v 18 hodin PÁN SVÉ MYSLI MOC NEMYSLÍ. 
Meditace s Janou Van Coppenolle, solná jeskyně.

 ● 25.5. v 17.30 hodin MÁJOVÁ RELAXACE A POVÍ-
DÁNÍ. S Renátkou  Bittovou. Solná jeskyně, na objed-
návku, 250 Kč .

SPORT

 ● 17.5. ve 13 a 14.30 hodin FK BOHUMÍN – MFK 
HAVÍŘOV B. Starší / mladší žáci KS sk. C.   

 ● 18.5. v 14.30 hodin FK BOHUMÍN B – FC HORNÍ 
BLUDOVICE. Mladší žáci, okresní přebor. 

 ● 18.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN – SC PUSTÁ PO-
LOM. Muži A, krajský přebor.    

 ● 22.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN B – SK DĚTMA-
ROVICE. Starší přípravka B, okresní přebor OP sk. A.               

 ● 22.5. v 17 hodin FK BOHUMÍN A – SN HAVÍŘOV. 
Starší přípravka A, okresní přebor sk. B.

 ● 25.5. v 10 hodin FK BOHUMÍN – SN.HORNÍ 
ŽUKOV. Dorost, okresní přebor.

 ● 31.5. ve 13 a 14.30 hodin FK BOHUMÍN – INTER-
NACIONÁL PETROVICE. Starší / mladší žáci KS sk. C.

 ● 31.5. v 17 hodin FK ZÁBLATÍ – VIKTORIE BOHU-
MÍN. Okresní přebor, skupina B, hřiště Záblatí.

CVIČENÍ

 ● CVIČENÍ NA MASARYKOVĚ ZŠ: PILATES v pon-
dělí v 18 hodin a ve čtvrtek v 18.30 hodin. Nutná 
rezervace na  734 532 903.

 ● PILATES. Každé úterý v 19 hodin., velká tělocvič-
na. ZŠ ČSA. 731 134 525, www.pilatesruzena.cz. 

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

 ● ZUMBA S MONIKOU. Každý čtvrtek v 19 hodin 
velká tělocvična ZŠ Masarykova.

 ● ZUMBA FITNESS. Neděle v 19 hodin tělocvična 
SŠ v Husově ulici. www.zumbabohumin.cz.

 ● AEROBIK VE SKŘEČONI. Pro dospělé v pondělí 
v 18 hodin a ve středu v 18.30 hodin, pro děti v pon-
dělí v 17 hodin a ve středu v 17.30 hodin. Tělocvična 
ZŠ Skřečoň,  606 903 505.

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

 ● Každou středu v 19.30 AQUA AEROBIK

ADVENTURE GOLF

 734 788 666, www.bospor.info

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí až neděle: 9 – 19 hodin

ZIMNÍ STADION 

Janáčkova 1218,  596 016 530, 

777 707 782, www.bospor.info

Letní sporty na zimáku – badminton, tenis, stolní 
tenis, nohejbal a volejbal.

PROVOZNÍ DOBA:

pondělí až pátek: 14 – 22 hodin
sobota a neděle 10 – 22 hodin
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