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Nevyužívaná stará vodáren-
ská věž je vysoká přes třicet
metrů. I když
ve městě exis-
tuje několik
podobných objektů, pouze ob-
jekt u aquacentra může díky své
téměř devítimetrové šířce pod-
stoupit netradiční přestavbu.
Objekt město koupilo od spo-
lečnosti Severomoravské vodo-
vody a kanalizace za zhruba 160
tisíc korun.

Mezi možnostmi využití se
objevila i varianta vybudovat ve
věži byty nebo galerii. Nakonec
zvítězil penzion s vyhlídkovou
kavárnou, který by měl celou

lokalitu zatraktivnit a zároveň
nabídnout ubytovací zařízení,

kterých není ve
městě dostatek.
Své návrhy na

název penzionu s kavárnou
můžete posílat už te�, a to bu�
klasickou poštou na adresu
městských novin OKO pod hes-
lem »Název penzionu«, nebo 
elektronickou poštou na adresu
e-info@mubo.cz nebo formou
SMS na tel. číslo 732 596 092.
Nezapomeňte vždy uvádět své
jméno, adresu a telefonní číslo.

Tři nejlepší návrhy budou
odměněny volnými plavenkami
do aquacentra a autor vítěz-

ného návrhu navíc obdrží po-
ukaz na týdenní pobyt pro dvě
osoby v novém penzionu. Pod-
robná pravidla zveřejníme v příš-
tím čísle. Redakce

▲ Rozhled z kavárny na město zahalené do zeleně bude pastvou pro oči.

Za název penzionu týdenní pobyt zdarma
Město vyhlašuje soutěž o vtipné, výstižné a přitažlivé pojme-

nování nového penzionu v rekonstruované vodárenské věži. Na
autora vítězného návrhu čeká týdenní pobyt v novém penzionu
pro dvě osoby spojený s bezplatným týdenním vstupem do aqua-
centra (občané nám už takto pomáhali hledat název pro beze-
jmenné zrekonstruované náměstí - teď náměstí Budoucnosti
nebo bývalou  firmu BSC, teď Bospor - Bohumínská sportoviště).

▲ V sobotu 30. dubna, v předvečer 60. výročí osvobození městských částí Rudou armádou, položili zástupci
města kytice k památníkům v Pudlově, Záblatí, Skřečoni a Starém Bohumíně (na fotografii) a k dalším pěti ve
městě. V Novém Bohumíně bude pietní akt spojen s oslavami ukončení 2. světové války v neděli
8. května. Vzpomínková akce se uskuteční u pamětní desky na budově radnice ve čtvrt na deset.

soutěž

V neděli 8.
května se usku-
teční 9. ročník
Běhu ulicemi města. Letos
je pořádán u příležitosti
oslav 60. výročí ukončení
druhé světové války a bude
zahájen v 9.15 hodin polo-
žením kytic k pamětní des-
ce na budově radnice 

Celkem dvacet běžeckých
kategorií odstartují rodiče 
s malými dětmi v 10.00 ho-
din, nejpřitažlivější disciplí-
ny, běhy žen a mužů jsou na
pořadu od 11.00 hodin. Zá-
věr bude patřit štafetovému
běhu bohumínských škol.
Ukončení sportovního dopo-
ledne obstará Běh Terryho
Foxe, kterého se vždy účastní
všichni přítomní. V poledne
vyhlásí organizátoři vítěze
jednotlivých kategorií a pře-
dají odměny. (red)

Městem se poběží
na počest
60. výročí
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Novináře nejvíce zajímala 
koupě hotelového domu a
problémy, které by mohly vznik-
nout s uvolněním bytových pro-
stor před jeho rekonstrukcí.
Koupi tohoto objektu bude na
svém zasedání 25. května schva-
lovat zastupitelstvo města. 

Z celkového počtu 283 byd-
lících v hotelovém domě je 149
lidí trvale přihlášeno mimo
Bohumín. Tito občané budou
muset požádat o pomoc při
získání ubytování ve svém byd-
lišti. 

»Dvaceti sedmi rodinám - sto
pěti občanům - zprostředkuje so-
ciální odbor městského úřadu
kontakty na azylové domy nebo
jiné možnosti ubytování. V sociál-
ních bytech města lze totiž umístit
pouze pět rodin,« odpovídal novi-
nářům starosta Petr Vícha.

Podle Marcely Gabryšové, ve-
doucí sociálního odboru měst-
ského úřadu si občané, kterých
se problém vystěhování týká, již
dnes sami aktivně hledají jiné
možnosti. Nejčastěji spoléhají
na rodinu a příbuzné.

»Pomoc při hledání nového
ubytování nikomu neodmítneme.
Pokud budou chtít využít mož-
ností azylových domů, můžeme
zprostředkovat kontakty v Haví-

řově, Karviné, Ostravě i jinde.
Klienti, se kterými jsme doposud
jednali, zatím o azylový dům ne-
měli zájem,« říká Daniel Ucháč,
vedoucí oddělení péče o rodinu
a děti.

Někteří z těch, kterých se
vystěhování týká, figurují na
předních místech pořadníku na
sociální byty. Pro ně je situace
nejpříznivější.

Většina z ubytovaných platí
nájem v hotelovém domě ze so-
ciálních dávek, kde jsou nákla-
dy na bydlení zohledněny. Na-
jdou-li si jiné ubytování, o tyto
částky nepřijdou. Mohou se
pouze změnit v závislosti na vý-
ši nájemného v jiném ubyto-
vacím zařízení.

Budoucnost rekonstruova-
ných bytů bude v rukou obča-
nů. Podle nových pravidel, kte-
rá platí od dubna letošního ro-
ku, se zařadí mezi bytový fond
určený k licitaci. Myšlenku po-
skytnout ubytování vysokoškol-
ským studentům z Ostravy to
nikterak nenaruší. Pokud se
zúčastní licitace a byt vylicitují,
mají šanci zde po dobu studia
bydlet. 

Na tiskové konferenci byla
vyhlášena soutěž na název bu-
doucího penzionu ve vodáren-

ské věži. Místostarosta Josef
Plášil ji vyhlásil s tím, že pro
první tři nejlepší návrhy budou
připraveny volné vstupenky na
plavecký bazén, nejlepší název
bude odměněn týdenním pou-
kazem na pobyt v novém pen-

Na tiskové konferenci, kterou svolalo vedení radnice, se 27.
dubna sešli novináři, »rozhlasáci« i televizní tým z T.I.Ku., aby si od
starosty Petra Víchy, místostarostky Věra Palkové a místostaros-
ty Josefa Plášila vyslechli nejnovější aktuality z dění v Bohumíně.

»Tiskovka« otevřela problém hotelového domu

▲ Tiskové konferenci »přihlížel« také plastový policista, ze kterého po
vandalském útoku zbylo jen torzo.

▲ Oba pozemky jsou v tiché části Skřečoně s rodinnou zástavbou.

Posudek na dokumentaci je
zpracován podle zákona č.
100/2001 Sb. - o posuzování vli-
vů na životní prostředí.

Oznamovatelem a budoucím
investorem je Ředitelství silnic
a dálnic ČR, správa Ostrava,
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-
Mariánské Hory.

Veřejnost může do 25.5.2005
k posudku zasílat své písemné
vyjádření na adresu Krajského
úřadu Moravskoslezského kra-
je, odbor životního prostředí a

zemědělství, 28 října 117, 702
18 Ostrava, nebo na adresu
Městský úřad Bohumín, odbor
životního prostředí a služeb,
Masarykova 158, 735 81 Bohu-
mín, kde můžete své vyjádření
také osobně předat. K vyjád-
řením zaslaným po lhůtě ne-
musí příslušný úřad přihlížet.

Do posudku lze nahlížet v ob-
dobí do 25.5.2005 v úřední dny
na odboru životního prostředí 
a zemědělství krajského úřadu 
v Ostravě, v kanceláři F105 a na

městském úřadě v Bohumíně,
odboru životního prostředí a slu-
žeb v kanceláři č. 211 nebo 215
(v úřední dny od 8 do 17 hod., 
v neúřední dny nejlépe po tele-
fonické domluvě, na tel. čísle
596 092 160 nebo 596 092 187).

Krajský úřad vyhlašuje veřej-
né projednání posudku na výše
uvedenou akci (podle zákona 
o posuzování vlivů na životní
prostředí), které se bude konat
ve čtvrtek 19.5. v 15.30 hod. na
městském úřadě v Bohumíně 
v místnosti č. 230 (velká
zasedací místnost). 

Pavel Klimovič, vedoucí odboru
životního prostředí a služeb

zionu pro dva (viz vyhlášení na
titulní straně).

Novináři se také zajímali 
o bytovou politiku města, nový
plavecký bazén i o rekonstrukci
vodárenské věže. 

František KREJZEK

Můžete se vyjádřit k posudku silnice I/67
Městský úřad Bohumín obdržel z Krajského úřadu Moravsko-

slezského kraje v Ostravě posudek k dokumentaci vlivů na život-
ní prostředí pro záměr (stavbu) SILNICE I/67 Skřečoň -
Bohumín - obchvat, č. stavby 445.

Pozor na podvodníky!

Výstava k 60. výročí
vítězství nad fašismem 
a ukončení 2. světové války
v Evropě v bude otevřena
vernisáží v pátek 13. května
v 10.00 hodin v galerii
Maryška na náměstí T. G.
Masaryka.

Od tohoto dne do 20.
května bude mít možnost
výstavu shlédnout veřej-
nost, zejména školy.

Redakce

Výstava
k 60. výročí
osvobození

Pozemky se nachází v pěk-
ném prostředí uprostřed rodin-
né zástavby. Oba jsou přístupné
ze zpevněné komunikace. Inže-
nýrské sítě jsou v dosahu.

Jedná se o pozemek p. č.
472/1 - orná půda o výměře 
1 364 m2 a o pozemek p. č.
472/2 - orná půda o výměře 
1 315 m2.

Licitace obou pozemků pro-
běhne 18.5. v 15.00 a 16.00 hod.
na majetkovém odboru MěÚ

Bohumín, č. dveří 122 v pří-
zemí. Vyvolávací cena pro lici-
taci pozemků je 120 Kč za 1 m2.

Licitační jistota činí u po-
zemku p. č. 472/1 částku 16 368
korun, u pozemku p. č. 472/2
částku 15 780 korun. 

Licitační jistota musí být
uhrazena před konáním licitace
na účet města Bohumín č. 19-
1721638359/0800 u ČS, a. s.
Bohumín.

Pozemky pro výstavbu 
rodinných domků

Město Bohumín nabízí k prodeji dva pozemky pro výstavbu
rodinných domků na Dělnické ulici v Bohumíně-Skřečoni.

Další pozemky, které město
nabízí k prodeji se nacházejí 
v těchto městských částech:

● Pozemek p. č. 1324 - 1 009
m2 v k. ú. Nový Bohumín.
Pozemek je určen k zastavění 
a nachází se na ul. Fibichově 
v zóně městské a příměstské
nízkopodlažní zástavby. Poze-
mek je vhodný pro bydlení i pro
komerční využití.

● Pozemek p. č. 424 - 1 748
m2 v k. ú. Starý Bohumín, na-
chází se v krásném prostředí
rodinné zástavby v okrajové čás-
ti města. Pozemek je vázán ná-
jemní smlouvou do roku 2008.

● Pozemek p. č. 386 - 3 965
m2 v k. ú. Starý Bohumín. Po-
zemek je určen pro výstavbu
rodinného domku, nachází se
uprostřed rodinné zástavby 
v okrajové části města.

● Pozemek p. č. 97 - 1 744
m2 v k. ú. Vrbice je určen pro
výstavbu rodinného domku. Je
v blízkosti Ostravské ulice.

● Pozemek p. č. 8 - 1 666 m2

v k. ú. Pudlov je určen pro vý-
stavbu rodinného domku a na-
chází se v klidném prostředí
okrajové části města.

● Pozemek p. č. 687 - 1 380
m2 v k. ú. Záblatí je určen pro
výstavbu rodinného domku,
nachází se u Bezručovy ulice 
v okrajové části města.

Veškeré informace o prodeji
nemovitostí a licitačním řízení
vám podá Jana Holeszová, ve-
doucí oddělení pozemků ma-
jetkového odboru MěÚ Bohu-
mín, telefon: 596 092 228, e-
mail: holeszova.jana@mubo.cz.

Jana HOLESZOVÁ, 
majetkový odbor

● Byt na ul. Šunychelské
956, Bohumín 1+2, kat. I., č. b.
7 v I. NP. Celková plocha bytu
56,58 l m2, plocha pro výpočet
nájemného 53,58 l m2. Prohlíd-
ka bytu již pro-
běhla. Licitace
se koná 9.5.
v 16.00 hodin. 

● Byt na ul. Příční 214, Bo-
humín 1+2, kat. I., č. b. 1 
v 1. NP. Celková plocha bytu
123,96 m2, plocha pro výpočet
nájemného 104,27 m2. Prohlíd-
ka bytu již proběhla. Licitace se
koná 9.5. v 16.15 hod. 

● Byt na ul. Mládežnické
556, Bohumín 1+2, kat. II., č.
b. 4 v 2. NP. Celková plocha by-
tu 62,80 m2, plocha pro výpočet
nájemného 54,90 m2. Prohlídka
bytu dne 6.5. od 9.00 do 9.30
hodin. Licitace se koná dne 9.5.
v 16.30 hodin. 

● Byt na ul. Drátovenské
239, Bohumín 1+3, kat. II., č.
b. 13-14 v 1. NP. Celková plocha
bytu 100,25 m2, plocha pro vý-
počet nájemného 89,59 m2. Pro-
hlídka bytu 10.5. od 9.45 do
10.15 hodin. Licitace se koná
11.5. v 16.00 hodin. 

● Byt na ul. Osvoboditelů
1019, Bohumín 1+3, kat. I., č.
b. 15 v 4. NP. Celková plocha
bytu 64,75 m2, plocha pro vý-
počet nájemného 61,99 m2. Pro-

hlídka bytu 11.5. od 8.00 do
8.30 hodin. Licitace se koná
16.5. v 16.00 hodin. 

● Byt na ul. Čs. armády 689,
Bohumín 1+2, kat. I., č. b. 11 

v 4. NP. Celko-
vá plocha bytu
je 66,39 m2,

plocha pro výpočet nájemného
činí 61,19 m2. Prohlídka bytu již
proběhla. Licitace se koná 11.5.
v 16.15 hodin. 

● Byt na ul. Čáslavské 193,
Bohumín 1+3, kat. I., č. b. 12 
v 4. NP. Celková plocha bytu
57,45 m2, plocha pro výpočet
nájemného 53,70 m2. Prohlídka
bytu 27.5. od 9.30 do 10.00
hodin. Licitace se koná 30.5.
v 16.00 hodin. 

● Byt na ul. Studentské 711,
Bohumín 1+2, kat. II., č. b. 2 
v 1. NP. Celková plocha bytu
57,60 m2, plocha pro výpočet
nájemného 54,10 m2. Prohlídka
bytu 26.5. od 11.00 do 11.30
hodin. Licitace se koná 30.5.
v 16.15 hodin. 

● Byt na tř. Dr. E. Beneše
709, Bohumín 1+1, kat. I., č. b.
6 v 4. NP. Celková plocha bytu
36,00 m2, plocha pro výpočet
nájemného 34,05 m2. Prohlídka
bytu 24.5. od 9.00 do 9.30 hod.
Licitace se koná 30.5. v 16.30
hodin. 

Redakce

V zasedací místnosti městského úřadu v Bohumíně, č. dveří
243 se konají v květnu následující licitace bytů, u nichž je vyvolá-
vací cena 20 Kč za l m2. 

Městské byty k licitaci

l icitace

BM servis, a. s. upozorňuje nájemníky městských bytů, že se
opět vyskytly případy, kdy se neoprávněné osoby pokoušely do-
stat do bytů a vybírat peněžní hotovosti nebo zálohy v souvislosti
s výměnou měřičů tepla, vodoměrů, případně jinými činnostmi.

Kontrolu, vý-
měnu měřičů
tepla, vodoměrů nebo dalších
zařizovacích předmětů v bytě
vám mohou provést pouze za-
městnanci BM servisu, a. s., 
kteří se prokáží platným prů-
kazem. Před vpuštěním cizí
osoby do bytu si důkladně
prověřte, zda tato osoba má či
nemá průkaz včetně fotografie,

který opravňu-
je vstupovat do

bytových jednotek. V žádném
případě neposkytujte finanční
hotovosti nebo zálohy. 

Pokud si nebudete jisti, kon-
taktujte příslušného bytového
technika na tel. č. BM servis, a.
s. 596014425-8.

Blanka SVOBODOVÁ, 
BM servis, a. s.

varování
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▲ »Zákoutí« v Pudlově na Trnkové ulici mezi školou a přejezdem

MĚSTO BOHUMÍN − Městský úřad v Bohumíně vyhlašuje 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na místo úředníka, podle zákona č. 312/2002 Sb.,

v platném znění, zařazeného na druh práce
referent sociálního odboru (pracovní poměr na dobu určitou)

Charakteristika vykonávané práce: zajišťování agend při výkonu 
sociálně−právní ochrany dětí. 
Platová třída: platová třída v souladu s nařízením vlády č. 330/2003
Sb., v platném znění (možnost postupného přiznání osobního pří−
platku podle kvality odváděné práce)
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností
(město Bohumín a Rychvald).
Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění
Požadavky:
■ VOŠS, SŠSP, popř. ÚSO či VŠ se zaměřením na sociálně−právní

problematiku, 
■ samostatnost a vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, 

znalost práce na PC, 
■ praxe v oboru výhodou, zkouška zvláštní odborné způsobilosti 

na úseku sociálně−právní ochrany dětí výhodou, 
■ znalost místních podmínek (dobrá orientace ve správním obvodu

výhodou), řidičský průkaz sk. B, 
■ znalost svět. jazyka vítána, respektování nekuřáckého pracoviště.
Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení,
jméno, příjmení a titul, tel. kontakt, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu nebo doklad o povolení k trvalému
pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu,
datum a podpis uchazeče.
Požadované doklady: Profesní životopis, v němž zájemce uvede údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednos−
tech, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, úředně
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Pokud ucha−
zeč ve své přihlášce neuvede, že po skončení výběrového řízení
požaduje zaslané materiály vrátit, budou do 1 měsíce skartovány.
Předpokládaný nástup: 1.6.2005.
Přihlášku a uvedené doklady zašlete (nebo doručte na podatelnu
MěÚ, přízemí budovy, č. dv. 101) nejpozději 13.5.2005 do 10.00 hod.
na adresu MěÚ v Bohumíně, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín.
Bližší informace podá Marcela Gabryšová, vedoucí sociálního odboru,

tel. 596 092 218, e−mail:gabrysova.marcela@mubo.cz.

Maják městské policie
kovišti na Nerudově ulici se
okolo vozidel pohybují podezře-
lé osoby, které zkoušejí uzamče-
nost vozidel. Strážníci zajistili
podezřelého muže, který se po-
koušel ve svém vozidle ukrýt
ukradené autorádio. 

● Žena z Ostravy odhodila na
parkovišti restaurace U Zvonu
ve Vrbici čtyři kartónové kra-
bice s odpadem. Po zásahu
strážníků skládku uklidila a
uhradila blokovou pokutu.

● Dalšího úspěchu dosáhli
strážníci naší městské policie
24.4. před půlnocí, kdy opět
kontrolovali vozidlo s přívěsem.
Když strážníci kontrolovali vo-
zidlo poprvé, jeho osádka sbí-
rala v drátovnách do vozíku 
staré dřevo. Navíc řidič nevlast-
nil řidičské oprávnění. Při
druhé kontrole pak strážníci
objevili pod dřevem ve vozíku
mnoho kusů plné kulatiny, 
kterou mladí nenechavci zcizili
ve firmě na Šunychelské ulici.

Karel VACH, ředitel
městské policie Bohumín

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

● Strážníci zadrželi muže 
z Bohumína, který v areálu ČD
kradl z nákladních vagónů ko-
vové brzdové zdrže a tím ohrozil
bezpečnost železniční dopravy.
Další dva výtečníky se stejným
lupem zajistili na ulici Jana
Palacha.

● Pod Bagincem u lesa provo-
zovatel restaurace z Dolní Lu-
tyně vysypal jednu vlečku odpa-
du. Přestupce byl vypátrán,
skládku uklidil a zaplatil bloko-
vou pokutu.

● Muž, který poblíž velkoka-
pacitního kontejneru odhodil
větší množství nekovových
zbytků z vozidla, bude před-
volán k přestupkové komisi
právního odboru MěÚ.

● V sobotu 16.4. kontrolovali
ve Skřečoni strážníci čtyři mla-
díky převážející zemědělské ná-
řadí. Zjistili, že nástroje pochá-
zejí z blízké zemědělské used-
losti, kde je zcizili. Majitel used-
losti všechny své věci poznal.

● Před půlnocí 16.4. bylo na
služebnu oznámeno, že na par-

Nešvar, odkládat na místa
dočasných stání velkokapacit-
ních kontejnerů nepotřebné vě-
ci z domácností, se v některých
lokalitách začal rozmáhat nebý-
valou měrou. 

Přitom četnost likvidace čer-
ných skládek je již tak vysoká,
že náklady na ně dosáhly v loň-
ském roce 300 tisíc korun. Je 
s podivem, kolik nepotřebných
»krámů« domácnosti produkují. 

Městská policie bude ještě in-
tenzivněji sledovat nejčastější
místa výskytu a bez pardonu po-
kutovat každého, koho přistihne.
Máte-li pocit, že pomůžete do-
bré věci, pomozte identifikovat
občany, kteří na úkor nás ostat-
ních černé skládky zakládají.
Likvidace černých skládek platí
město z peněz, které na odpady
vynakládáme my všichni.

František KREJZEK

Za likvidaci černé skládky platíme všichni
Černé skládky, které se začátkem dubna objevily na několika

místech ve městě (centrum Bohumína, městské části Vrbice 
a Pudlov), byly poslední kapkou, kterou trpělivost odboru život-
ního prostředí a služeb přetekla. 

... od 9. dubna do 22. května zjiš�ují spe-
ciálně vyškolení tazatelé, jak se žije domác-

nostem v České republice. Také v Bohumíně navštíví desítku náhodně
vybraných bytů. Radnici o tom informoval Český statistický úřad.
Průzkumu předchází prvotní kontakt a domluva termínu. Při návštěvě
se tazatel musí prokázat občanským průkazem a pověřením ČSÚ.

víte, že...

Výběrového řízení na veřejně
prospěšné práce se zúčastnilo
přibližně sto dvacet uchazečů.
Ty vytypoval úřad práce ve spo-
lupráci se sociálním odborem
bohumínského městského úřa-
du. Jednou z podmínek pro při-
jetí totiž byla minimálně roční
evidence na úřadu práce. 

V zimních měsících loňského
a na počátku letošního roku za-
městnávala firma pouze deset
lidí. Od dubna však jejich počet
vzrostl na čtyřicet a působí mezi
nimi také deset žen. Na jejich
práci přitom dohlíží jeden mistr.
V tomto počtu budou pracovat
až do konce října. Město má na

jejich roční činnost vyčleněno
ze svého rozpočtu 920 tisíc ko-
run.

»Veřejně prospěšní pracovníci
se ve městě starají především 
o úklid veřejných prostranství, a
to jak v centru města, tak v měst-
ských částech. Mají na starosti
údržbu zeleně, kosení trávy nebo
čištění a likvidaci černých sklá-
dek. Spolupracují také s jed-
notlivými odbory městského úřa-
du a vypomáhají například při
úklidech ve školách nebo měst-
ských domech,« uvedl Pavel
Klimovič, vedoucí odboru ži-
votního prostředí a služeb.

Lucie BALCAROVÁ

Nezaměstnaní uklízejí město
Čtyřicet veřejně prospěšných pracovníků se ve městě od dub-

na stará o úklid veřejných prostranství. Stejně jako v před-
chozích letech si je najala městská firma BM servis, která se stará
o technické a bytové služby města. 

krátce ● Den pro tebe 
V sobotu 21. května od 9.00

do 13.00 hodin pořádá TJ Sokol
Záblatí relaxační dopoledne pro
maminky, babičky, děvčata a
děti. V programu bude zařazen
také aerobic, poradenství vizá-
žistky, prodej prádla, kosmetiky,
test fyzické kondice, prezentace
skladeb - Sokolský slet 2006.

Přij�te i vy podpořit rozjezd
nových sportovních aktivit 
v Záblatí.

Marcela KNOTOVÁ

● Bonsaj - jak začít? 
Pro ty, které zajímá tvorba

bonsají pořádá Nezávislé bon-
sajové sdružení ve spolupráci 
s K.A.R. jednodenní praktic-
kou dílnu. V sobotu 21. května
od 9.30 do 17 hodin ve vestibu-
lu K.A.R. Přihlaste se včas na
tel. číslo 603 424 833 nebo 604
487 073 - počet účastníků je
omezen! (red)

Máme čtyřicet veřejně prospěšných pracovníků

Učitelé dějepisu ve spoluprá-
ci s pobočkou městské kni-
hovny ve Skřečoni připravili
pro žáky besedy se soutěží k his-
torii obce a také k současnosti
Skřečoně, k životě v obci za
války a k jejímu osvobození
před šedesáti lety. Pro všechny
žáky, současné i bývalé, jsou
dále vyhlášeny tématické sou-
těže - výtvarná, literární, fo-
tografická a Skřečoň na webu.

Ve škole připravujeme vý-
stavu k historii Skřečoně a již
nyní sbíráme dobový historický
materiál, vysvědčení, rodné lis-
ty, úřední listiny, fotografie,
pohlednice, obrazy, staré před-

měty z domácnosti, dečky,
ubrusy, drobné nádobí a země-
dělské nářadí, zkrátka vše, co
patří k historii Skřečoně. Tyto
předměty a dokumenty bychom
si rádi od vás zapůjčili proti
potvrzení a použili na výstavu
ve škole. Po jejím skončení vám
je opět vrátíme.

Prosíme proto o pomoc při
realizaci výstavy všechny skře-
čoňské rodáky a lidi spojené 
s historií Skřečoně. Předměty
můžete předat denně v dopo-
ledních hodinách ve škole
ředitelce školy Marii Valuští-
kové. Případné další informace
dostanete na tel. 596 033 045.

Děkujeme předem všem, kte-
ří přispějí k obohacení vědo-
mostí o obci Skřečoň a k důstoj-
né oslavě jejího výročí.

Marie VALUŠTÍKOVÁ, 
ředitelka školy

Oslavíme 700 let Skřečoně a 95 let české školy

V letošním roce uplyne 700 let od založení obce Skřečoň 
a 95 let od vzniku české školy ve Skřečoni. Oslavy těchto výročí
vyvrcholí v sobotu 11. června 2005. Již v těchto dnech je základní
škola ve Skřečoni v pilných přípravách.

Škola prosí o zapůjčení historických materiálů

Do turnaje se může přihlásit
maximálně 24 mužstev z celé
České republiky, včetně hostů
ze zahraničí. Bojují ve čtyřech
skupinách. V těch hraje každý 
s každým a první dvě mužstva
ve skupině pak postupují do
vyřazovacích bojů.

Naši strážníci dosáhli nej-
většího úspěchu vloni, kdy ob-
sadili 2. místo za Prahou a v ro-
ce 2002, kdy skončili třetí.
Vzhledem k vynikajícím výsled-
kům naší malé městské policie
(během posledních čtyř ročníků
jsme vždy postoupili ze skupiny
do vyřazovacích bojů a vždy
jsme byli vyřazeni pouze stráž-

níky z hlavního města, kde ale 
mužstvo sestavují z více než 
1 600 strážníků, kteří zde slou-
ží), máme účast v turnaji za-
jištěnou a jsme nasazeni do jed-
notlivých skupin spolu s dalšími
třemi nejúspěšnějšími městy.

V roce 1996 jsme byli s Pra-
hou vylosování v jedné skupině
a díky našemu vítězství 1:0 pak
pražští strážníci v jediném pří-
padě nepostoupili ze skupiny.

Dobrou kondici si městští
strážníci udržují také každo-
roční účastí v Bohumínské lize
v malé kopané.

Redakce

Strážníci mají »kondičku«
Strážníci bohumínské městské policie se zúčastní letos 

v červnu XI. ročníku neoficiálního mistrovství republiky v malé
kopané, které pravidelně pořádá město Pardubice vždy pod pa-
tronátem primátora města. Město Bohumín se, vyjma prvního
ročníku, zúčastnilo všech dalších. 

▲ Skřečoňská škola vloni
prošla rozsáhlou rekonstrukcí, po
níž doslova září. V červnu se 
stane místem připomenutí sedmi-
setletého výročí založení Skřečoně
a své pětadevadesátileté historie. 

Studenti gymnázia »bodovali«
Koncem března proběhlo na Gymnáziu v Orlové okresní kolo

konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Naše gymnázium
reprezentovali dva žáci. Kateřina Fulnečková ze septimy obsadila
2. místo ve II. kategorii (žáci vyššího gymnázia), Michal Blaško
z kvarty byl čtvrtý v I. kategorii (žáci nižšího gymnázia + 1. roč-
ník vyššího gymnázia). Blahopřejeme! Jana ČOPÍKOVÁ



stane Bospor,
s. r. o. Uby-
tovací kapaci-
ty si ponechá
a restaurační
zařízení po vý-
běrovém říze-
ní pronajme.

● Jsou nějaké problémy, 
které stavbu zpomalují nebo
omezují? Třeba vysoká spodní
voda, jak tomu bylo při 
výstavbě bazénu?
Ne, s tím tato stavba problé-

my nemá. Ráda bych však po-
prosila občany, bydlící v blíz-
kosti stavby, o shovívavost s do-
časným hlukem, který může
způsobit bourání okenních
otvorů do obvodového pláště.
Jinou technologii, která by byla
méně hlučná, nelze použít.

● ● ●

Město vyhlásilo soutěž na po-
jmenování nového objektu
penzionu a kavárničky. Než
bude vyhodnocena, vodáren-
skou věž ještě několikrát navští-
víme, abychom vás informovali
o průběhu přestavby.

Připravil 
František KREJZEK
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Platnost nových občanských průkazů je
deset let a přesný termín je uveden v dok-
ladu. (frk)

Občanské průkazy vydané do 31.12.1998
pozbývají platnosti 31.12.2007.

Občanské průkazy vydané do 31.12.2003
pozbývají platnosti 31.12.2008.

Od druhé poloviny roku 2000 se však již
začaly vydávat občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji. Tyto doklady samozřejmě
vyměňovat nemusíme, i když byly vydány
do termínu 31.12.2003. Rozhodující pro
výměnu je uvedení strojově čitelných údajů
ve spodní části identifikační karty.

Tak tedy, o které doklady se jedná a 
v jakých termínech je budeme muset
vyměnit za občanský průkaz se strojově
čitelnými údaji?

»Občanky« vydané do 31.12.1994 mají
platnost do konce letošního roku (31.12.
2005). Jejich majitelé by měli navštívit
městský úřad, oddělení občanských dokladů
a podat žádost o vystavení nového dokladu. 

Občanské průkazy vydané do 31.12.1996
pozbývají platnosti 31.12.2006.

▲ Deset mateřských škol a stacionář Salome vyslalo děti na městskou olympiádu, která proběhla 19.
dubna na zimním stadionu v Bohumíně. V nejrůznějších disciplínách soutěžily děti s obrovským
nadšením. Závěr patřil velkému tanečnímu reji na ploše stadionu a vyhlašování výsledků soutěží.

▲ Podle dobových fotografií, zapůjčených občany města, byly navrženy nové vstupní dveře do rekon-
struovaného objektu původní radnice na náměstí T. G. Masaryka č. 225.

Kdy končí platnost vašeho občanského průkazu?
Prohlédněte si svůj občanský průkaz. Zejména datum jeho vydání. Podle něj jsou totiž

stanoveny lhůty pro jeho povinnou výměnu. Pokud tak neučiníte, může se stát, že vás na
hranicích v rámci Evropské unie nepustí dále. Také uvnitř České republiky přestanou
postupně staré osobní doklady platit, a to i přesto, že mají uvedenu neomezenou platnost.

Willkommen in Oderberg

Poděkování
Děkujeme touto cestou p.

Silvii Kocurové, p. Dagmaře
Kočí a p. Antonii Twardzikové
za zapůjčení starých fotografií
centra města a hlavně rekon-
struované budovy čp. 225 na
náměstí T. G. Masaryka v
Novém Bohumíně (bývalé plic-
ní středisko). Podle uvedených
fotografií byly ve spolupráci 
s Národním památkovým ústa-
vem v Ostravě navrženy nové
vstupní dveře do objektu čp.
225.

L. JOCHIMOVÁ, 
investiční odbor

Kromě potřebných informací
podnikatelé v centrálních regis-
tračních místech obdrží také
formuláře potřebné k registraci 
u těchto institucí.

»Úřady sice od nás dostávají
informace o tom, že se někdo stal
podnikatelem, přesto se však 
i sám dotyčný podnikatel u nich

musí přihlásit,« uvedla vedoucí
živnostenského úřadu v Bohu-
míně Miroslava Běhalová. Záro-
veň dodala, že bohumínské cen-
trální registrační místo nabízí
například nejen přihlášky k re-
gistraci pro fyzické i právnické
osoby na zmiňované úřady, ale
také odhlášky. 

»Chceme však podnikatele 
upozornit, že úředník z centrál-
ního registračního místa mu na-
bízí pouze vhodné formuláře, na
patřičný úřad si je už musí
doručit každý sám. Za neode-
vzdání formuláře nebo jeho chyb-
né vyplnění nese odpovědnost
pouze podnikatel, nikdo jiný, není
to ani úředník, ani živnostenský
úřad,« dodala Miroslava Běha-
lová.

Lucie BALCAROVÁ

Centrální registrační místa
ulehčí podnikatelům administrativu 

Centrální registrační místo nabízí od března také živnostenský
úřad v Bohumíně. Novým i stávajícím podnikatelům poskytuje
odborné informace o registračních povinnostech k finančnímu
úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení nebo k úřadu práce. 

● Půjčíte na výstavu
svého medvídka?
Ke Dni dětí chystáme ve

vestibulu kina K.A.R. výstavu
plyšových medvídků. Můžete
pomoci také vy, když nám za-
půjčíte svého plyšáčka, ať už
je malý, velký, starý nebo 
úplně nový.

Důležité je, aby byl v za-
chovalém stavu a opatřený
cedulkou se jménem majitele.
Sběr medvídků bude ve ves-
tibulu kina od 16. do 20. května
od 9 do 14 hodin. 

Samotná výstava pak bude
zpřístupněna pro veřejnost 
v termínu od 25. května do 
2. června 2005. Informace na
tel.: 596 012 124 nebo 603 806
645. Na spolupráci se těší

K.A.R.

krátce

pozvánka

Proto mohla být začátkem
února 2005, za podpory evrop-
ského fondu ve výši 17,5 mili-
onů a jeden a půl milionové
dotace z Moravskoslezského
kraje, zahájena rekonstrukce.
Celkové náklady včetně vyba-
vení interiérů dosáhnou dvaceti
pěti milionů.

O rekonstrukci vodárenské
věže hovoříme s pracovnicí in-
vestičního odboru městského
úřadu Hanou Kaspřákovou.

● Podařilo se i přes dlouhou zimu
odstartovat začátek prací 
na rekonstrukci vodárenské
věže včas?
V termínu bylo předáno sta-

veniště, rekonstrukce začala 
7. února. Došlo k mírnému
časovému skluzu. Termín dokon-
čení stavby je plánován na
konec roku 2005, pak nastoupí
vybavení interiéru a kolaudace.
První kávu v nové vyhlídkové
restauraci si tedy budeme moci
vypít už v březnu 2006.

● Co se v současné chvíli 
na stavbě děje?

Byly odkryty základy, aby-
chom zjistili skutečný stav. Ne-
ní nutno přistupovat k žádným
speciálním pracím.

● Statika celé
konstrukce 
je v pořádku?
Tyto průzkumy byly provede-

ny ještě před projektováním.
Původní účel stavby byl dimen-
zován na daleko větší zátěž,
změnou účelu užívání věži
odlehčíme. I když možná zvenčí
vypadá věž zchátrale, statika je
v zásadě v pořádku.

● Jsou v projektu zamýšleny 
nějaké zásahy do konstrukce 
stavby?
Po obvodu stavby přibude

ještě několik okenních otvorů,
které budou šroubovitě stoupat
vzhůru. Nejvýraznější změnou
vzhledu bude venkovní proskle-
né schodiště, které nabídne
návštěvníkům věže rozhled do
okolí. V místě vyhlídky, stejně
jako po celém obvodu kruhové
restaurace, budou okna. Barev-
ně stavbu sladíme s bazénem, 
tedy kombinace modré a žluté.

● Co všechno v březnu 2006
návštěvníci najdou uvnitř věže?
V přízemí, kam bude bezba-

riérový přístup po venkovní ná-
jezdové plošině, bude recepce,
zázemí pro personál a nástupní
stanice výtahu. V šesti nadzem-

ních patrech 
jsou projekto-
vány dvoulůž-

kové pokoje, vždy dva na jed-
nom podlaží. Každý pokoj má
možnost přistýlky, sprchu a WC,
včetně televize a rádia. V prvním
patře je jeden pokoj pro tělesně
postižené. Kapacita penzionu
bude 24 lůžek plus přistýlky. 

Do restaurace s dvaceti místy
bude muset návštěvník vyjet
nebo vyjít až do posledního 
osmého patra. Pod ní v sedmém
najde kruhovou vyhlídku s vý-
hledem do celého okolí.

● Kam bude výhled orientován?
Rozhled bude na všechny

světové strany. To, co nebude
vidět z restaurace, uvidí hosté 
z proskleného schodiště.

● Kdo bude tato zařízení 
po rekonstrukci provozovat? 
Celý objekt zůstane v majet-

ku města a provozovatelem se 

První kávu na vyhlídce si vypijeme v březnu

rozhovor

Myšlenka přestavby vodárenské věže na vyhlídkovou restau-
raci s penzionem, stojící v těsné blízkosti nového plaveckého
bazénu, vznikla koncem roku 2003. Po statických průzkumech a
projektové přípravě požádalo město o dotaci, kterou jsme
skutečně dostali. 

O rekonstrukci věže s Hanou Kaspřákovou

● Esoterický festival
v Maryšce
Po dva dny 6. a 7. května,

vždy od 10.00 do 22.00 hodin
se budou v Salónu Maryška
dít věci... Vykládání karet,
bylinky, grafologie, numero-
logie.

Ten, kdo přijde posedět, se
může dovědět, jak si podle sta-
rých čínských metod Feng Shuej
zařídit dům a bydlení.

V sobotu 7. května navštíví
Maryšku muž, který si říká
Zibibi (Zbyněk Eller). Žil léta 
v Kanadě mezi původními oby-
vateli, kteří ho naučili svému
léčitelství. No, není to zajímavé?
Nechce se přijít podívat i vy?

Redakce

▲ Na vzoru občanského průkazu je vy-
značena zóna se strojově čitelnými údaji.
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● Dětské rybářské
závody
V sobotu 21. května

pořádá ČRS MO Bohumín
veřejné dětské rybářské zá-
vody pro ročníky narození
(1989 až 1997). Soutěž se
bude konat na velkém Ka-
lišově jezeře v Bohumíně-
Šunychlu.

Startovné je 10 Kč (platba
u prezence) a chytat se bude
na pláži v blízkosti bývalé
loděnice, revír Odra 1B.
Účastník loví na jeden prut 
s max. dvěma návazci dle
Rybářského řádu. Vítězem
se stává účastník s největším
součtem délek ulovených
ryb (v cm).

Mezi sedmou a osmou rá-
no proběhne prezence účast-
níků (u bývalé loděnice) a
přesně v 8.00 hod. švihnou
první vlasce o hladinu jezera.
V 11.00 hodin pak bude lov
ukončen. Vyhlášení vítězů 
s předáním věcných cen (ry-
bářské potřeby) rybářské zá-
vody ukončí. 

Všechny příznivce Petrova
cechu srdečně zve výbor
ČRS MO Bohumín.

Kamil DROBEK

pozvánka

● Cyklistický
kroužek pro děti 
Od dubna je v domě dětí

a mládeže nově otevřen záj-
mový cyklistický kroužek.
Schází se pravidelně v pon-
dělí od 15.00 do 17.00
hodin. Děti mají vlastní ko-
lo a cyklistickou přilbu, 
která je nutná pro osobní
bezpečnost. 

Dvě členky se zúčastnily 
v dubnu okresní pohárové
soutěže v cyklistice v Orlové,
2. závodu Grand prix MTB
Rytultovy 2005. V kategorii
startujících cyklistů ročníků
1991 - 1995 se umístila naše
desetiletá Nikola Liberdová
na krásném 2. místě. Její star-
ší sestra Markéta skončila ve
své kategorii čtvrtá a získala
nepopulární bramborovou
medaili. Věříme, že v dalších
závodech zvítězí i další čle-
nové našeho kroužku.

Hana TAŠKOVÁ

▲ Vítězné kreslířky měly velkou radost z odměn za své práce v »pohádkové soutěži«.

Sněhová královna, Ošklivé
káčátko, Císařovy nové šaty,
Malá mořská víla, Slavík nebo
Pasáček vepřů se zapsaly do
našich vzpomínek na dětství.

Městská knihovna si dala za
cíl vtáhnout do tohoto světa
fantazie nejmenší školáky. For-
mou výtvarné soutěže vstoupily
děti do pohádky. Jejich úkolem
bylo přečíst si některou z An-
dersenových pohádek a k ní na-
malovat obrázek podle svých
představ. V knihovně se sešlo
sto padesát výkresů od dětí ze

všech bohumínských škol. Po-
rota měla těžkou práci vybrat ty
nejlepší. Výtvarné zpracování,
použitá technika a hlavně dět-
ská fantazie byly hlavními kri-
térii při výběru vítězných prací.
Porota ocenila také práci uči-
telek, které děti k samostatné-
mu výtvarnému projevu vedly.

Výběr nejlepších byl rozdělen
do svou věkových kategorií -
děti z 1. - 2. tříd a děti z 3. - 5.
tříd. V kategorii mladších dětí
zvítězily práce Markéty Škutové
(7 let, 1.A ZŠ ČSA), Lucie

Böhmové (7 let, 1.A ZŠ ČSA) 
a Terezy Gilové (8 let, 2.B ZŠ
ČSA). V kategorii starších dětí
si ceny odnesli Michaela Turčá-
ková (9 let, 3. tř. ZŠ Bezru-
čova), Martin Šafránek (10 let,
3.A ZŠ Skřečoň) a Kristýna
Sochová (11 let, 5. tř. ZŠ Zá-
blatí). Diplomy za svou práci si
odneslo ještě dalších deset dětí.

V současné době jsou vítězné
i ostatní soutěžní práce k vidění
v městské knihovně v její »Malé
galerii na chodbě« a v dětském
oddělení knihovny. Nejlepší
práce budou v červnu zapůjčeny
na multikulturní akci Maryškův
salón, pořádaný OS Maryška.

Jana LEPAROVÁ

Děti malovaly Andersenovy pohádky 
V letošním roce si literární svět připomněl 200. výročí

narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, au-
tora poetických pohádek pro malé i velké. 

S medailemi se přišli pochlu-
bit do Domovinky, kde se do-
čkali náležitých ovací. Všichni
klienti jim gratulovali a hlavně
se již všichni těšili na 12. duben,
kdy se odjíždělo do Prahy.

Konal se zde jubilejní 10. roč-
ník koncertu »Chceme žít s vá-
mi«, pořádaný nadací Nova.
Tentokrát probíhal v Sazka
Aréně, aby se mohli tohoto

představení zúčastnit všichni,
pro které je určeno. Moderá-
tory koncertu byli sourozenci
Gondíkovi a zazpívat přišlo 14
interpretů. Například H. Von-
dráčková, H. Zagorová, I. Barto-
šová, Maxim Turbulenc, Olym-
pic a zpěváci superstar Balogo-
vá, Savka a Issa.

Nálada byla super, diváci tan-
covali, zpívali a v závěru se na

ně snesly tisíce nafukovacích
balónků. Pro spoustu postiže-
ných lidí byl tento den opravdu
nezapomenutelný a klienti Do-
movinky byli také u toho! 

Moc se všem v Praze líbilo a
při zpáteční cestě vlakem své
zážitky prožívali pořád dokola,
svěřovali se navzájem a na úna-
vu nezbyl čas. Ta se dostavila až
další den. Stálo to však za to a 
v příštím roce zase hurá do Prahy.

Jana MENCNEROVÁ, 
ÚSP Domovinka

Domovinka žije sportem i kulturou
9. dubna se klienti ÚSP Domovinka Deniska, Martin a

František zúčastnili plaveckých závodů. Naši borci byli opět
úspěšní a vybojovali si medaile. Kluci zlaté a Deniska bronz.

V diplomatických službách hájí i zájmy Bohumína

● Pokud je nám známo, již 
v Polsku nepracujete, co nyní
děláte? 
Čas neúprosně letí, v pod-

statě slavím dvouleté výročí ná-
vratu. Vyslání a ukončení mise
na Generálním konzulátu v Ka-
tovicích je již jenom historie a
vzpomínka. Čtyři roky jsem há-
jil zájmy a potřeby českých eko-
nomických subjektů v polském
Slezsku. Poté jsem téměř rok
Generální konzulát vedl. Vyslá-
ní na zahraniční mise je vždy
bez výjimky na dobu určitou,
takže po skončení jsem se po-
ohlížel po dalším působení.
Všimli si mne na Ministerstvu
zahraničí, konkrétně předsta-
vitelé odboru Států střední
Evropy, kteří mi nabídli vedení
oddělení agendy přeshraniční
spolupráce a visegrádské skupi-
ny. A tam působím dodnes.

● Odešel jste z Bohumína 
do Prahy…
… přes Katovice, kde jsem

pracoval a žil pět let, nezapo-

meňte. Ano, v první fázi situace
vypadala docela seriozně tak, že
po ukončení diplomatické mise
se vrátím do Bo-
humína a zač-
nu podnikat. Lá-
kala mne skupina partnerů zají-
mající se o polské zboží. Jak
jsem již řekl, nakonec zvítězila
nabídka Ministerstva zahranič-
ních věcí, ale bylo to vyrovna-
né. Rozhodnutí přejít do Prahy
s sebou nese spoustu povinnos-
tí. Vrátili jsme s manželkou 
v Bohumíně byt, te� se snažím
administrativně se přehlásit,
jsem na dobré cestě. Velice bych
chtěl poděkovat pracovnici agen-
dy občanských průkazů, která
mou netypickou záležitost profe-
sionálně řešila. Vůbec jsem měl
vždycky dobrý pocit z jednání 
s lidmi na bohumínském úřadu.
Úředně nakonec budu občanem
Břevnova, ale srdcem zůstávám
bohumíňákem z Pudlova.

● Sledujete ještě dění v Bohumíně?
Sleduji a pečlivě. Mám radost

z každého úspěchu, a těch neby-

lo málo. Já vím, z pohledu
občana města jako by se nic
nedělo, ale stačí minimální od-
stup a rázem se rozjasní. Asi nej-
více na mne zapůsobil bazén.
Volají mi dokonce s obdivem 
v hlase kamarádi z Polska, jestli
bych jim »nepůjčil« starostu.

Komplexní, vel-
korysé komu-
nikační řešení

je úplně samostatnou kapito-
lou. Myslím, jsem si jist, že se
rodí úplně nový Bohumín. Celá
aglomerace se mění ze zaprá-
šené popelky na moderní, dy-
namické sídlo 21. století. 

● Bylo možné z pozice českého
diplomata v Polsku nějakým
způsobem participovat na
bohumínských záležitostech?
Ale samozřejmě. Po celou do-

bu mého působení v Polsku
jsem byl v kontaktu s vedením
bohumínské radnice a jsem při-
praven spolupracovat i nadále.
Vždy	 agenda přeshraniční spo-
lupráce se přímo překrývá se
zájmy města. Z těch skutečně
velkých agend vzpomenu ale-
spoň namátkou jednání týkající
se polské části dálničního pro-
pojení, most přes Odru, z těch
neúspěšných - alespoň proza-

tím - přivede-
ní širokoroz-
chodné tratě
na katastr měs-
ta. Ale nejen
strategickými
projekty se Ge-
nerální kon-
zulát v Kato-
vicích zabýval. Nesmíme za-
pomenout ani na základní po-
moc podnikatelům, spolupraco-
val jsem i při vzniku partnerství
měst Prudnik a Bohumín.

Vzpomněl jsem si, že čás-
tečně s žádostí na přípěvek ze
skromné Visegrádské kasičky
uspělo i gastronomické učiliště,
to už jsem ovšem pracoval 
v Praze.

Myslím, že velký prostor je do
budoucna i ve spolupráci s gym-
náziem, jakýmsi intelektuálním
zázemím města, v dnešní době
internetu by vzájemný kontakt
nemusel být problémem.

● Nechystáte se na další výjezd?
Výjezd na další diplomatic-

kou misi v tuto chvíli není ak-
tuální, ale kdoví, co bude za
rok, za dva.

● Děkuji za rozhovor.
Redakce

rozhovor

Kam se poděl Rudolf Opatřil, bohumínský rodák, bývalý bo-
humínský zastupitel, někdejší poslanec sněmovny, poté diplo-
mat v Polsku? Vhledem k jeho známému vřelému vztahu 
k Bohumínu jsme se zajímali o jeho nynější působení.

Studenti gymnázia úspěšně reprezentují Bohumín
● Poprvé: Zákulisí 

objevu struktury
DNA...
Několik středních škol kraje

přišlo na myšlenku připome-
nout slavného rodáka, který
je neprávem opomíjen přede-
vším ve své vlasti - Johanna Gre-
gora Mendela, a již popáté us-
pořádaly soutěž pro středoško-
láky z celé naší republiky.

Každý rok je stanoveno jiné
téma - letošní ročník se nesl ve
znamení Objevů, které před-
cházely rozluštění struktury
DNA. Již podruhé se zapojily
do této soutěže i studentky
Gymnázia Františka Živného 
v Bohumíně. K obhajobě svých
prací byly pozvány Andrea Kuz-
mová a Andrea Kovácsová - obě
z oktávy. Nejvíce zaujala a vítěz-
kou čtvrtého ročníku se stala

jice Měchura - Rakusová zpra-
covali ekologické téma »Budouc-
nost ptačích oblastí« a také po-
stoupili z prvního místa do kraj-
ského kola. Všem vítězům gra-
tulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v krajském kole, které
proběhne v jejich maturitním
týdnu dne 10.5. v Opavě. Mno-
ho úspěchů i u maturity! 

Jana PASTUCHOVÁ

● Potřetí: Koncert 
k výročí Rychvaldu 
K oslavám Mezinárodního

roku věnovaného fyzice a 700
letům vzniku Rychvaldu při-
spěli také studenti bohumín-
ského gymnázia. Vystoupili 
v koncertu, který v neděli 17.
dubna v rychvaldském kostele
uspořádala zdejší základní
umělecká škola. 

Andrea Kovácsová se svou pra-
cí »Zákulisí objevu struktury
DNA«. Vítězce blahopřejeme a
přejeme stejný úspěch u matu-
rity a přijímacích pohovorů na
vysoké školy.

● Podruhé: Středo-
školská odborná
činnost
V českotěšínském domě dě-

tí a mládeže proběhla 18. dub-
na okresní přehlídka prací
»Středoškolské odborné čin-
nosti 2004/2005«. Naše gym-
názium reprezentovali studen-
ti oktávy Hana Kyjonková,
Hana Rakusová a Rostislav
Měchura.

Hana Kyjonková získala 1.
místo s postupem do krajského
kola za práci »Kresebný projev 
osob s mentální retardací«. Dvo-

V bohatém programu se vy-
střídali studenti tří škol. Gym-
názium F. Živného reprezento-
vali sóloví hráči i zpěváci a škol-
ní pěvecký sbor. 

Za Základní uměleckou školu
v Rychvaldě kromě dětského
pěveckého 
sboru Klíček vystoupili i vyuču-
jící školy. Závěr koncertu patřil
pěveckému sboru Gymnázia
Olgy Havlové v Ostravě-Poru-
bě, k němuž se přidaly oba další
sbory se všemi účinkujícími
žáky. 

Úžasná akustika kostela zná-
sobila umělecký zážitek, takže
nedělní rychvaldský podvečer
se všem návštěvníkům koncer-
tu velmi vydařil, což ocenil
kromě jiných hostů také staros-
ta Rychvaldu.

Dagmar JUCHELKOVÁ



▲ Skřečoň byl osvobozen 1. května 1945. V předvečer 60. výročí položili představitelé města, organizací a škol
na skřečoňském hřbitově kytice k pomníku padlým vojákům, který nese nápis »Sláva hrdinům«.

O život přišlo za války v obci 
(i v Nové Vsi) celkem deset lidí.
Čtyři měsíce stála fronta v blíz-
kosti zdejší obce, čtyři měsíce by-
la obec přestřelována ruskými a
německými granáty. S určitostí
se očekával rozhodný, dlouho
toužený okamžik posledního bo-
je. Konečně zmizely i hordy »nad-
lidí« a v táboře Herenvolku na-

stal zmatek. Poslední zbytky
»novodobých hrdinů« prchají
bezhlavě a »plánovitě vyklízejí«
pozice ve Skřečoni. Je konec
dubna roku 1945. Lidé očekávají
bubnovou palbu, stovky letadel,
rachot kulometů a všechny ve
filmu stokrát viděné »bohatýr-

ské činy nadlidí 20. století«. Nic
se však neděje, nadlidé zbaběle
utekli a přišla veliká, svatá chví-
le. Přišel 1. máj, nejkrásnější
první máj v dějinách zdejší obce.

Sedm dlouhých let bylo třeba
čekat na to krásné ráno 1. května
1945, kdy pozdraveni byli obča-
né zdejší obce nezvyklým, ale
přece krásným slovanským po-
zdravem »zdrávstvujtě«. Zní jako
ozvěna pohádky a prozrazuje jen
tu nejkrásnější skutečnost: Lidé,
jste svobodni, radujte se!

Připravil Zdeněk VESELÝ

Svobodné prvomájové ráno ve Skřečoni
V tomto roce slaví bývalá obec Skřečoň, v současné době měst-

ská část Bohumína, své 700. výročí. A protože je zároveň 60 let od
ukončení 2. světové války, dovolím si uvést autentický zápis z kro-
niky obce, jak jej zapsal tehdejší kronikář František Petrák, řídicí
učitel české národní školy:
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výročí

téhož dne ustanovil velitelem
»Národní stráže« ve Starém Bo-
humíně pana Rudolfa Ševčíka -
vlastnoručně podepsaný průkaz
mu vydal ale až 5. května 1945.
Byty Čechů byly záhy označeny
nálepkami, na kterých bylo azbu-
kou natištěno »Čech«. Ostatní
byty byly bez označení a opuštěné
byty byly zapečetěny.

Bylo třeba začít znovu žít!
Nejtěžším úkolem prvních pová-
lečných dní bylo zajistit obživu
místních obyvatel - nebyl chléb,
mouka, maso ani jiné nezbytné
potraviny. Jen s největším vy-
pětím sil zdolával 4. května 1945
ustanovený Národní výbor, jehož
předsedou byl JUDr. Karel Říha,
poslední starosta před záborem
Bohumína v roce 1938, tuto ka-
tastrofu.

Prioritou bylo opravení hranič-
ního mostu - za vydatné pomoci
místních a annaberských občanů
jej opět 16. května 1945 zpro-
voznili sovětští ženisté, kteří byli
ubytováni v Národním domě.

Taktéž bohumínská nemoc-
nice, v níž měla být na přechod-
nou dobu umístěna ambulance
Rudé armády, se nacházela v de-
zolátním stavu - hned druhého
dne po osvobození města byl zde
proto proveden úklid (ze skle-
pení byly odstraněny uskladněné
miny a pancéřové pěsti) a opra-
vena střecha.

Starý Bohumín byl osvobozen
v ranních hodinách 1. května
1945, ale konec války nastal až 
o několik dnů později.

Život ve městě se vracel do 
»starých kolejí« jen velice pozvol-
na - brzy přišli členové finanční
stráže spolu s policisty, svou čin-
nost zahájil berní úřad, okresní
soud a pošta. 

Jan F. TEISTER
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V lednu roku 1945 dospěla
fronta těsně k našemu městu -
Rudá armáda se zastavila v ne-
dalekých polských Gorzyczkach.
V důsledku těchto událostí byl
vydán místními německými úřady
rozkaz k vystěhování starobohu-
mínských obyvatel - město ale o-
pustili pouze němečtí obyvatelé,
ostatní zůstali ve svých domovech.

Ze Starého Bohumína se začal
stávat opevněný bod německé ar-
mády - mezi epidemiologickou
kaplí Panny Marie Bolestné pod
vodojemem a sokolovnou bylo
umístěno protiletadlové dělostře-
lectvo a v okolí města se nacháze-
ly další tři linie dělostřelectva.
Vedly od valu za koupalištěm a
dále přes pole, kde byly vodáren-
ské studně, směrem k Bohumínu-
Šunychlu, od železničního mos-
tu, přes březíkovou zahradu - na
polích před hahnovou kolonií až
k novobohumínskému hřbitovu,
od antošovické lávky přes Bohu-
mín-Pudlov až k Drátovnám. 
K tomu navíc bylo na šunychel-
ských polích zřízeno polní letiště,
odkud pravidelně vzlétala pozo-
rovací letadla.

Celé městečko bylo proměně-
no ve válečný tábor - od bohu-
mínské nemocnice k transformá-
toru byla celá cesta maskovaná

nastavěnými stromy a všude byly
kopány zákopy a kladeny miny.

Od poloviny dubna se fronta
na dosavadní linii ustálila a
docházelo jen k dělostřeleckým
přestřelkám. Bojová aktivita se
zvýšila až v posledním dubnovém
týdnu - Sovětské dělostřelectvo
intenzivně ostřelovalo německá
palebná postavení, takže ti museli
28. dubna ze svých pozic začít
ustupovat. Do těchto bojů zasáh-
lo rovněž letectvo - pět leteckých
vzdušných min spadlo na bohu-
mínské předměstí, kde bylo po-
škozeno dvanáct domů, další čty-
ři dopadly na ulici Ostravskou, a
jedna zapálila v Olšince dřevěný
domek, který shořel do základů.

Odpoledne o velikonoční nedě-
li 2. dubna 1945 provedly dva
ruské tanky výpad z Gorzyczek 
k Annaberku (dnešní Chałupki,
PL) a ostřelovaly město - zasaže-
na byla věž farního kostela, stará
farní budova, bohumínský zámek
na náměstí a koupaliště, kde
přišel o život jeden hoch - Stáňa
Skalil. Za tohoto ostřelování měs-
ta přišly o život celkem tři osoby,
jedna byla těžce zraněna a mnoho
dalších raněno lehčeji. 

Události po přiblížení fronty
zastavily veškerý zdejší život -
například školy ukončily vyučo-
vání již 18. ledna 1945.

Městem procházely poslední
dny v dubnu neustále zástupy 
ustupující německé nacistické ar-
mády, které ustupovaly před Ru-
dou armádou z Horního Slezska.
Poslední fyzicky i morálně zdep-
taní němečtí vojáci, mezi nimiž
bylo také mnoho raněných, přešli
přes bohumínský hraniční most
1. května 1945 v časných ranních
hodinách. Díky tomu, že Rudá
armáda podnikla obchvatný po-

stup na Ostravu, bylo naše město
ušetřeno bezprostředního boje 
a svého zničení, které potkalo
vesnice na Hlučínsku a Opavsku
a konečně i Opavu samotnou. 

1. května 1945 v 1.30 hodin
otřásl městem první ohromný vý-
buch, další následoval ve 2.00 
a poslední ve 3.00 hodiny. Do 
vzduchu byl vyhozen železniční 
a silniční hraniční most a také
můstek přes Stružku u Olšinky -
tak se loučili němečtí nacističtí
vojáci s naším městem.

Postup Rudé armády však
zhroucené bohumínské mosty
nezastavily - po troskách silnič-
ního mostu se do našeho města
ve 3.15 hodin 1. května 1945 
z druhého břehu řeky dostal
první sovětský voják.

První shledání s rudoarmějcem
bylo dopřáno p. Rudolfu Ševčíko-
vi, který »jen tak v trenýrkách«
vyšel před svůj dům čp. 4 na
Sokolovské ulici, aby se podíval,
co se po výbuších děje. U dveří
domu čp. 3 uviděl stát vojáka 
v ruské uniformě s automatem 
v rukou. Zarazil se a zůstal stát.
Nastala chvíle ticha, za kterého
se jeden na druhého dívali. »Što
ty«, zavolal rudoarmějec první.
»Što ty - ty Vlasovec« s nedů-
věrou mu odpovídá. »Nět - ja
krasoarmějec - a kto ty?« - táže se
voják znovu. »Já Čech.« »Ty Čech?
Volaj Čechy. Ruskije zděs!«.
Sotva že se narychlo oblékl, šel 

s ním k Cagalovi, Moravcovi, 
k Košmídkovi - ti všichni bydleli
na náměstí, dále pak k Jurkům,
Maděryčům, Kadlecům a Musio-
lům - to byli jedni z prvních, kteří
pak přiváděli ostatní.

Než byly z požární zbrojnice
dovezeny tři čluny k hraničnímu
mostu, byli zde již další sovětští
vojáci, kteří se přešplhali po
troskách mostu na naší stranu. Ti
odrazili v člunech, přivezených ze
zbrojnice, k protějšímu břehu,
aby převáželi další vojáky. Mezi-
tím již ženisté kladli provizorní
lávky z trámů a fošen na troskách
mostu, takže do města přicházelo
stále více vojáků, kteří se zde
však dlouho nezdrželi a pocho-
dovali dále na Nový Bohumín,
Bohumín-Pudlov Drátovnu - ho-
nit generály na Prahu, jak to řekl
major A. Vinokorov.

Město se velice rychle vyzdobi-
lo vlajkami, které měli lidé scho-
vané ještě z první republiky - prv-
ní vlajka byla vztyčena na kopuli
Národního domu.

První opatření, které major
Alexander Vinokorov vyhlásil,
bylo zřízení ošetřovatelské služby
- z toho, co bylo po ruce, byla vy-
bavena ambulance v ordinaci bý-
valého místního lékaře. Během
dopoledne byl ustanoven vojen-
ským velitelem celého města pod-
plukovník Goldyn, který si zřídil
vojenské velitelství v sousedním
Novém Bohumíně. Ten ještě

Vzpomínky na osvobození Starého Bohumína
po šedesáti letech

Skutečně nedávno se mi v nepřeberném množství docho-
vaných archivních dokumentů podařilo spíše náhodou, jak již
to zpravidla bývá, objevit poměrně rozsáhlé písemné osobní
vzpomínky hned několika starobohumínských občanů na
poslední dny druhého celosvětového válečného konfliktu 
v našem městě - respektive dnešní jedné z jeho městských částí.
Na základě výše zmíněných autentických výpovědí můžeme
dnes, po šedesáti letech, zavzpomínat na to, jak a kdy vlastně
byl Starý Bohumín osvobozen. 

▲ Památku těch, kteří padli ve dvou světových válkách, uctívají občané
každoročně položením kytic k pomníku na náměstí Svobody ve Starém
Bohumíně. Letos byl pietní aktspojen s připomínkou 60. výročí osvobození.

▲ Nacisté při svém ústupu 
v roce 1945 vyhodili do vzduchu
železniční a silniční hraniční most.

Na území Bohumína se před
desítkami tisíc let procházeli
mamuti. V korytě Odry byl
totiž nalezen obrovský tře
nový zub (laicky řečeno stolič-
ka), který rozhodně nepatří
nikomu z bohumínských.

»Může jít o nález z doby před
20 000 až 250 000 lety. Přesněji
tento mamutí zub datovat nelze,
nebo� nebyl doprovázen dalšími
upřesňujícími nálezy,« říkají ar-
cheologové, kteří do Bohumína
přijeli zub prozkoumat. 

Zub starý minimálně dvacet
tisíc let je velmi zachovalý. Jeho
barva je výrazně hnědá, má výš-
ku 18 cm a je dlouhý 22 cm. Šíř-
ka stoličky, na níž olbřímí zvíře
rozmělňovalo potravu, je 9 cm.

Celková třecí plocha má 198
cm2, tedy jednu třetinu listu
formátu A4. Velmi zachovalé 
jsou všechny kořeny zubu.
Mamutí zub váží dva kilogramy.

Podařilo by se dnešní vědě ze
zubu naklonovat nového ma-
muta a otevřít v Bohumíně pre-
historický Jurský park?

František KREJZEK

Díky za dar 
života v míru

Věřící římskokatolické
farnosti Nový Bohumín bu-
dou v neděli 8. května při
bohoslužbách děkovat Bohu
za dar života v míru, prosit
za všechny oběti války i za
naši společnou odpovědnost
za život našeho města.

Byl Bohumín kdysi Jurským parkem?Byl Bohumín kdysi Jurským parkem?
Celých šest let 

přechovával stoličku
»mamuta 

bohumínského« 
její nálezce 

Radek Nadažy 
v kredenci. Teprve 

archeologové 
nedávno ohodnotili 

prehistorický 
kousek jako 

nezvykle zachovalý 
unikát.
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▲ Vítězné družstvo vícebojařů (v podřepu zleva - Jakub Staniek, Martin Jonák a Martin Adámek) společně
s děvčaty osmibojařky, trenérem Kazimírem Palkou a jejich předchůdci ve sportovních kláních. 

V tělocvičně SOŠ a SOU Bo-
humín o nejvšestrannější tým 
i jednotlivce soutěžilo čtyřicet
osm sportovců z třinácti druž-
stev, včetně jednoho zahranič-
ního účastníka z Polska. Pro

naše gymnazisty to byl poslední
závod před odchodem ze školy.
S velkým handicapem měli za
úkol obhájit pětinásobné vítěz-
ství v řadě za sebou. Bez nej-
lepšího z družstva Martina Jur-
czyka, který ve stejném termínu
absolvoval životně důležitou
talentovou zkoušku na vysokou
školu, tomu nikdo z nich nevěřil.

Slavnostního zahájení v bu-
dově gymnázia se zúčastnila Jaro-
slava Wenigerová, náměstkyně
hejtmana Moravskoslezského kra-
je, poslanec Alfréd Michalík, zá-
stupci ASSK Praha a další hosté.

»Letos poprvé nastaly při orga-
nizaci neočekávané problémy.
Kolidují termíny mnohých vrcho-
lových klání s podobnou sportov-

ní náplní. Ještě se nestalo, aby
talentové zkoušky vysokých škol
pro obory tělesné výchovy byly 
v dubnových termínech před ma-
turitami na středních školách.
Někteří sportovci se díky tomu

nemohou zúčastnit tohoto vrchol-
ného klání,« řekl ještě před za-
hájením technický ředitel sou-
těže Kazimír Palka, trenér špič-
kového družstva bohumínské-
ho gymnázia. Další z bohumín-
ského družstva Jakub Staniek až
po intervencích na Ostravské
univerzitě absolvoval náročné
talentovky den před pohárovou
sobotou. »I přesto se budeme
snažit titul obhájit. Bude to však
mnohem těžší než kdy jindy. Také
proto, že výkonnost mnoha druž-
stev výrazně vzrostla, některá již
pokořila náš loňský rekord,« do-
dal Kazimír Palka.

V dobře organizovaném a ča-
sově nabitém dopoledni rostlo
napětí hned od prvního závodu.

Pohár zůstává v Bohumíně po šesté za sebou
V Bohumíně se 23. dubna uskutečnil Pohár České republiky 

v silovém čtyřboji. Vítězství si z něj již pošesté za sebou odneslo
družstvo chlapců z Gymnázia Františka Živného v Bohumíně.

Nejlepší z bohumínských stu-
dentů byl po benchpressu až
sedmý. Na klidu nepřidal ani
trojskok snožný, když nejlepší 
z domácích Jakub Staniek klesl
ještě o jednu příčku níž. Po shy-
bech se celá trojka Martin Jo-
nák, Martin Adámek a Jakub
Staniek dotáhla do první desít-
ky a na celkově pátém místě se

objevil Martin Adámek. Nadě-
je, že na vytoužený šestý pohár
by mohli tři »mušketýři« dosáh-
nout, ožila. Záleželo na posled-
ní disciplíně sed-leh. Snad chlap-
ci šetřili síly na závěrečný útok,
nebo je vyhecoval k výkonu
fakt, že je to jejich poslední boj
v barvách bohumínského gym-
názia - první tři místa se stala
jejich záležitostí. Pohár s násko-
kem necelých padesáti bodů
zůstal pošesté v Bohumíně.
Navíc Martin Adámek získal
poháry za shyby na hrazdě a za
disciplínu sed-leh a stal se abso-
lutním vítězem i v jednotliv-
cích. Hezčí rozloučení si chlapci
nemohli »nadělit«. Radost domá-
cích byla obrovská. Hned po
vyhlášení byly výsledky telefo-
nicky oznámeny také Martinu
Jurczykovi do Prahy. 

»Moc jsem to klukům přál a
oni nezklamali. Je to pro nás
všechny nádherný pocit,« řekl
hned po vyhlášení výsledků roze-
chvělým hlasem trenér Kazimír
Palka. Také on se s výbornou
partou kluků musí rozloučit.
Těší se však na to, že jeho svě-
řenci se s ním budou ještě léta
dělit o radosti a starosti na svých
dalších studiích. A také na nové
závody, tentokrát s děvčaty, 
která si v silovém osmiboji drží
přední republikové pozice.

Každoročně jsme závody v si-
lových disciplínách sledovali 
a těšili se se závodníky z jejich
úspěchů. Te� jim přejeme úspěš-
né maturity a dobrý start na
vysokých školách. Zlomte vaz,
»zlatí hoši«!

Připravil František KREJZEK

»Pohárová úroda« družstev silo-
vého víceboje gymnázia za devět
let je opravdu impozantní. ▼

pozvánka

13Sportčíslo 9/2005

»Kros Gliňoč« za účasti sedmdesáti běžců
Přespolního běhu »Kros Gliňoč«, který se uskutečnil v sobotu

23. dubna v BUĎ FIT areálu ve Skřečoni, se zúčastnilo celkem
sedmdesát běžců.

▲ Své první soutěžní vystoupení
absolvuje na mistrovství také bo-
humínská Darja Káňová.

Nejúspěšnější základní škola
na ul. Čs. armády obdržela ko-
pací míč. Další vítězové byli od-
měněni hodnotnými cenami.

První místa ve svých kate-
goriích vybojovali:

Předžáci: Radek Suchánek,
ZŠ Čs. armády, předžákyně:
Nikola Liberdová, ZŠ Masary-
kova, mladší žáci: Tomáš Fiedel,
mladší žákyně: Radka Burdová,
starší žáci: Jan Ecker, všichni ZŠ
Čs. armády, starší žákyně: Katrin
Gnojková, ZŠ Skřečoň, doros-
tenci: Miroslav Čempel, ISŠ

Karviná, dorostenky: Eliška Pa-
liatková, ISŠ Karviná, junioři:
Petr Hopjak, ISŠ Karviná, ju-
niorky: Lucie Wolná, SOŠ a
SOU Bohumín, muži: Milan
Wurst, ISŠ Karviná, ženy:
Bedřiška Kamaritová, ISŠ Kar-
viná, muži do 50 let: Jiří Gorný,
TJ ŽDB oddíl atletiky Bohu-
mín, ženy do 50 let: Lenka
Ptáková, Bohumín a muži nad
50 let: Arnošt Suchý z pořáda-
jící komise sportu při radě měs-
ta Bohumína.

Komise sportu při radě města

Tuto soutěž z pověření Svazu
kulturistiky a fitness ČR pořádá
FITNESSPORT Bohumín, jež
byl po konání velmi úspěšného
loňského mistrovství pověřen
uspořádáním soutěže vyšší tří-
dy. Jedná se o největší soutěž
konanou v letošním roce na
území Moravy a Slezska.

Na tom má svůj podíl i nově
zavedená kategorie bodyfitness
a fitness, jež má za úkol přitáh-
nout širší okruh zájemců o ten-
to sport. Závodu juniorských
kategorií se účastní sportovci
mladší 21 let.

Naším bohumínským želíz-
kem v ohni bude na tomto mis-
trovství Darja Káňová mladší,

která se v letošním roce připra-
vila na svou premiérovou sezó-
nu. Startuje za oddíl FC Šembi
Dolní Lutyně. Přij�te podpořit
nejen tuto závodnici, ale také
zhlédnout soutěž vysoké spor-
tovní úrovně. 

Mistrovství Moravy a Slezska
v kulturistice juniorů, juniorek,
fitness a bodyfitness proběhne
7. května v Domě kultury ŽDB.
Semifinále začíná v 11.00 hodin,
finále od 15.00 hod. V progra-
mu uvidíte také doprovodné ex-
hibiční vystoupení. Celodenní
vstupné s možností slev je 100
korun. 

Martin ŠEMBERA, 
ředitel soutěže

Mistrovství Moravy a Slezska
v kulturistice opět v Bohumíně

V sobotu 7. května se v kulturním domě ŽD Bohumín koná
mistrovství Moravy a Slezska v kulturistice juniorů, juniorek, fit-
ness a bodyfitness. 

Bohumínský fit junior aerobic
Ve středu 18. května od 15 hodin se v tělocvičně základní

školy na tř. Dr. E. Beneše uskuteční soutěž pro příznivce
aerobicu. 

Přihlášení soutěžících je možné předem i na místě. Od 15.00
hodin začíná kategorie dětí od 5 do 7 let, v 15.30 hod. osmi a
devítiletí, v 16.15 hod. 10 až 12 let a kategorie od 13 do 17 let
nastoupí v 17.00 hod. Informace na tel. 607 956 096.

Simona ZDVOMKOVÁ

Z Bohumína
do Bohumína

31. ročník turistického po-
chodu a jízdy na kolech na-
zvaný Z Bohumína do Bohu-
mína odstartuje v sobotu 14.
května před nádražím ČD
Bohumín.

Pochod pro pěší na 50 km
můžete zahájit od 6.00 do 7.00
hodin. Během další hodiny vy-
chází turisté na trasu dlouhou
40 km, po nich mezi osmou a
devátou chodci na vzdálenost
20 a 15 km. Stejné trasy mohou
jet i cyklisté, pro něž je odjezd
naplánován mezi 8.00 a 9.30
hod.

Startovné je pro dospělé 15
Kč, děti a mládež zaplatí 5 Kč.
Na trati, ale i v cíli, kterým je
hájenka Záblatí (Baginec), vás
čeká občerstvení. V cíli navíc
tombola - slosování všech star-
tovacích čísel účastníků. Každý
obdrží diplom a zvláštní odmě-
ny jsou připraveny pro nej-
mladšího, nejstaršího a nej-
vzdálenějšího účastníka.

Pochod se koná za každého
počasí! Účast mládeže do 15 let
pouze v doprovodu dospělých
účastníků. Doporučujeme turi-
stickou mapu »Ostravsko«.

Na tradiční jarní akci vás
zvou turisté Klubu českých tu-
ristů TJ ŽD Bohumín.

● Chytá se další 
sportovní show
20. května se uskuteční v hale

Bohumínského sportovního
centra florbalovo-hokejová exhi-
bice, a to mezi »Kubina Team
2005« a domácím florbalovým
klubem 1. SCB 98. Program za-
číná v 15,30 hodin a pořadatelé
slibují řadu překvapení. (red)
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Příspěvky politických stran nejsou redigovány.

Co nám tedy připomíná rok
1945: konec nejničivější války,
kterou lidstvo poznalo, tanky 
s rudou hvězdou na ulicích Ber-
lína, Vídně i Prahy a spojenec-
kých armád v řadě jiných měst,
zuhelnatělou Hitlerovu mrtvolu
v troskách říšského kancléřství,
hromadu nacistických standart
na moskevském Rudém náměstí,
Jaltu, Postupim, salvy a jásot na
počest vítězství, obludné hřiby
nad Hirošimou a Nagasaki. 
Z chlapce, který se narodil 
v časných ranních hodinách 9.
května 1945, kdy do Prahy do-
razily Leljušenkovy a Rybalkovy
tanky, je dnes šedesátiletý muž.
A kolik rudoarmějců, kteří při-

nášeli našemu lidu svobodu a
štěstí, je ještě naživu? O drama-
tičnosti histo-
rie podávají svě-
dectví doku-
menty, texty vzpomínek, stánky
novin a knih, fotografie… 
a památníky padlých.

Náš národ již od roku 1938 po
mnichovské zradě poznal rozpí-
navost chapadel hnědé chobot-
nice. Druhá světová válka, kte-
rá v Evropě skončila na území
Československa, se stala nej-
větším ozbrojeným konfliktem
ve světových dějinách. Vyžádala
si přes 50 miliónů mrtvých, z to-
ho 27 miliónů padlo na fron-
tách, a 35 miliónů raněných.

Ihned po obsazení Českoslo-
venska fašistickými vojsky dochá-
zelo k perzekuci všech pokroko-
vých lidí, zejména komunistů, 
z nichž mnozí skončili svůj život
v koncentračních táborech.
Organizoval se protifašistický

odboj, na mno-
ha místech
vznikaly party-
zánské brigády, 

které s nasazením životů desta-
bilizovaly fašistickou mašinérii
přímo v týlu fronty. Vrcholem
národně osvobozeneckého boje
bylo Slovenské národní povstá-
ní a Pražské povstání, z pohledu
našeho regionu byla nejvý-
znamnější Ostravská operace.
Neměli bychom nikdy zapome-
nout, že v případě vítězství fa-
šistického Německa by nás če-
kala úplná germanizace »raso-
vě« vhodných Čechů, vysídlení
»rasově« neodpovídajících oby-
vatel, případně likvidace v kon-
centračních táborech. Proto se 
s úctou skláníme před památkou
všech, kteří položili život v bo-
jích za vítězství nad fašismem.

Bohužel, v současné době
dochází k nehorázným snahám
o zkreslování evropských dějin
20. století. Z účelových výkladů
mizí fakta o tom, že k zásadní-
mu zlomu ve válečném vývoji
došlo na východní frontě. Nik-
dy nezapomeneme na skuteč-
nost, že to byla Rudá armáda,
která rozhodujícím způsobem
přispěla k osvobození Českoslo-
venska, by	 nijak nezpochybňu-
jeme významný podíl spojenec-
kých vojsk. Vždy	 za naši svobo-
du padlo 144 000 sovětských
vojáků. Rozhodně odmítáme
pokusy překrucovat historii, sni-
žovat úlohu sovětského lidu v bo-
ji proti fašismu a prezentovat
tento boj ze strany SSSR jen
jako nějaké formální střídání
diktatur na našem území, které
vlastně ani nestojí za pozornost.

Historii roku 1945 vděčíme
za to nejcennější - za svobodu 
a mír. Nikdy nekvetly šeříky tak
krásně jako v květnu 1945.

Jiří STRNAD, 
předseda MěV KSČM

Nikdy nekvetly šeříky tak krásně...
Rok 1945. Jeden jediný rok v nekonečném moři času, malý ko-

rálek na šňůře věčnosti. A přece je nezapomenutelný, neza-
měnitelný, živý a současný. Události, které nesou na svém křest-
ním listě datum 1945, nejsou jen historií, ale i součástí dneška 
a po šedesáti letech stále aktuální.

politika
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MěV KSČM zve občany k pietnímu aktu položení kytic k pa-
mátníkům rudoarmějců ve Skřečoni, Pudlově a Záblatí u příleži-
tosti ukončení 2. světové války v sobotu 8. května v 9.00 hodin.

Nebyla to, pane poslanče, Vá-
mi zmiňovaná »náborová kam-
paň«, ale absolutní ztráta soud-
nosti pana Grosse a jeho rodi-
ny. Po tři měsíce jsme pak byli
svědky Grossovy neomalené dr-
zosti, když sebejistě vysvětloval
své zamotané finanční aféry a
hokynářské chování své man-
želky. Pane poslanče, hrajte fér
a přiznejte, že Gross do této
státnické funkce nedorostl.

Důvodů pro odstoupení pana
Grosse bylo však daleko více a
všechny jsou velmi závažné.
Vládní kabinet (Špidlův i Gros-
sův) nebyl schopen vůbec řešit
vážné problémy zdravotnictví,
školství, nezaměstnanosti, po-
malé justice či důchodového

systému. Vlády ČSSD vedou ze-
mi ke gigantickým dluhům a
tváří se přitom
jako spasitelé.
Bravo!

Pane Michalíku, zmiňujete
»nějakou« většinu lidí, která
pochopila, že se jedná o jakýsi
zástupný problém. Nemáte prav-
du, dle průzkumu veřejného
mínění 80 % občanů Grossovi
nevěří. Závěr Vašeho rozhovoru
působí ve světle dnes známých
informací poněkud komicky, ci-
tuji: ... »Už žádné ústupky
pánům Kalouskům a spol. ...«.
Jaká je skutečnost? Zkompromi-
tovaný Gross odstoupil, vznikla
Grossova vláda bez Grosse a

KDU-ČSL má ve vládě tři stej-
né ministry. Skutečným vítězem
celé této šaškárny je pan Kalou-
sek. Bohužel občané ČR budou
pod touto koaliční katastrofou
úpět ještě další rok.

Jako člen bytové komise si 
v souvislosti s bydlením nemohu
odpustit pár poznámek. Chtělo

by se skoro říct
- Gross, to je
žabař, v Bohu-

míně tam jsou »šampióni«.
Vybírat od občanů až trojnásob-
nou výši nájemného u stále ros-
toucího počtu licitovaných bytů
(40 - 50 Kč/m2, běžný regulo-
vaný nájem je 17,34 Kč/m2) a
tvářit se přitom jako milovník
sociálně potřebných, to už musí
být opravdové herecké umění.
Že je nájem těchto bytů téměř
dvojnásobný oproti nájmu
deregulovanému - cca 28 Kč/m2

(tak kritizovanému ze strany
ČSSD), že za tyto byty se tak
platí městu až o 2 000 Kč

měsíčně více, si možná občané
Bohumína ani neuvědomují.

Bohumínská ČSSD na jedné
straně volá po solidaritě a so-
ciální spravedlnosti, ale na dru-
hé straně schválila u tzv. uvol-
něných bytů skrytou a skoko-
vou »extra deregulaci« nájem-
ného formou licitací, která jde
daleko nad rámec i těch nejod-
vážnějších plánů ODS. 

ODS navrhuje již několik let
privatizaci bytů, ovšem za ro-
zumné ceny, přihlížející k tech-
nickému stavu domů a bytů.
Variant bytové strategie je mno-
ho, ale u prodeje bytů dle ná-
vrhu ODS by občané během
pár let výrazně ušetřili (zejména
ti s licitovaným nájemným).
Bohužel při dnešním stavu rozlo-
žení politických sil v Bohumíně
nemá cenu o těchto variantách
spekulovat. To můžeme změnit
až při volbách v roce 2006.

Vladimír ŠMÍD, MR ODS

politika

Pane Michalíku, vy to nechápete?
Na úvod si zopakujme, že u zrodu vládní krize bylo absurdní

»bytové divadlo« pana Grosse, společný komerční projekt pre-
miérovy manželky a trestně stíhané podnikatelky Barkové (spo-
jované s prostitucí), spekulativní nákupy pozemků rodinou pana
Grosse (Tony Blair by se divil), nestandardně rychlý úvěr (tzv.
křišťálově čistý rychlý prachy) paní Grossové na nákup nemovi-
tosti v Praze, atd. 

V pohodlně vyzdobených kle-
cích čekaly na chvíli, až budou
moci v plné parádě předvést své
vnady. Mezitím je obdivovaly 
stovky zvědavých návštěvníků,
kteří dorazily do bohumínského
domu kultury ŽDB.

Na sedmičlennou odbornou
porotu, sestavenou z českých 
i zahraničních odborníků, čekal
nelehký úkol. Vybrat ze sedm-
nácti soutěžních tříd, kde závo-
dily o prvenství mladé i zkušené
kočky, šampióni i novicové nebo
veteráni, ty nejkrásnější. Soutě-
živost a rivalita, ale naopak i ra-
dost ze setkání, byly znát na kaž-
dém kroku. Na poslední chvíli
se kočičím kráskám pročesávala

srst, stříhaly se chloupky anebo
se jen domlouvala strategie. 

»Porotci posuzují, jestli daná
kočka odpovídá své rase, jakou
má váhu, délku ocasu a jestli má
její barva srsti ten správný odstín.
Hodnotí se také celková kondice
kočky, kvalita srsti, ale i to, jak
reaguje na porotce. Jestli je přá-
telská a veselá nebo naopak
plachá, bojácná nebo dokonce a-
gresivní,« uvedla jedna z orga-
nizátorek Milada Figalová.

O tituly a ocenění na výstavě
soutěžily exotické a perské koč-
ky dlouhosrsté, své místo zde
měly i polodlouhosrsté a krát-
kosrsté kočičí krásky. Předvedly
se ale také i kočky siamské a ori-

entální a kočky domácí. Ty nej-
elegantnější a nejkrásnější se
radovaly například z titulů Nej-
lepší zvíře výstavy, Nejlepší mlá-
dě, Nejlepší veterán nebo Nej-
lepší kočka domácí.

Soutěžní klání uspořádal Čes-
ký svaz chovatelů, Sdružení cho-
vatelů koček Ostrava, které
vzniklo v roce 1974 a v součas-
né době má více než 100 členů.
Sdružení pořádá dvakrát ročně
mezinárodní výstavy, které se
těší velké přízni vystavovatelů 
z celé Evropy. Výstavy probíhají
ve dvou termínech. Jarní je
jednodenní a koná se vždy ve
městech poblíž Ostravy. Pod-
zimní je dvoudenní a má své
místo na ostravském výstavišti
Černá louka. Letos je napláno-
vána na 15. a 16. října.

Lucie BALCAROVÁ

Do Bohumína zavítala naše
rodina odpoledne, kdy ještě
probíhal výběr koček a jejich
hodnocení odborníky. Uvítala
jsem velké množství dětí, které
si přišly prohlédnout chlupaté
krasavce a krasavice.

Já sama jsem velkou milov-
nicí koček, líbí se mi jejich sa-

▲ Na mezinárodní výstavu koček se do Bohumína sjelo téměř tři sta českých i zahraničních šampiónů krásy.

V Bohumíně mňoukalo tři sta koček
Na mezinárodní výstavu kočičí krásy přijelo do Bohumína

téměř tři sta koček a kocourů nejen z celé České republiky, ale
také z Polska, Slovenska, Rakouska a Itálie. 

metová srst, svoboda v chování,
přátelskost. I když doma kočku
nemáme, již několikrát si nás
»našla« nějaká kočka ze soused-
ství. Přicházela za námi nejen
pro něco dobrého pod zub, ale
také pro pohlazení. Poslední byl
Rezeček, který za námi chodíval
víc než dva roky. Za tu dobu z

něj vyrostl krásný velký kocour
s bílou náprsenkou a bílými t-
lapkami. Na Vánoce měl u nás
doma pod stromečkem také
svůj dárek. Dokonce jako
domácí se vůbec nebál návštěvy
yorkšíra Mikyho z Itálie.

Kočky jsou opravdu krásná
stvoření a zhlédnout výstavu,
kde jich byly desítky všemož-
ných ras, stálo opravdu zato.

Jarka BERNATÍKOVÁ

Výstava koček všech ras stála zato
Sobotní den se vydařil, počasí přálo procházkám a také

návštěvám nejrůznějších akcích. Výstava koček avizovaná v novi-
nách nám dala podnět, podívat se na netradiční výstavu těchto
krásných a tajemných zvířat.

● Pořad pro děti
21. května do Bohumína

přijede Michal Nesvadba 
s novým pořadem »Michal
k snídani«. Představení za-
číná v 10 hodin v kinosále
K.A.R.

V pořadu uvidí děti sku-
tečnou novinku - malování
samolepící páskou do pro-
storu. Nebudou chybět ani
soutěže, navazující na jed-
notlivé prostorové kresby
známých pohádek, ani řada
překvapení. Jednotná cena
vstupenek je 120 korun. In-
formace ✆ 596 012 124.

● Poutní dopoledne
v Záblatí
V neděli 15. května pro-

běhne v Záblatí oslava 110.
výročí posvěcení kaple, kte-
rá prošla v měsíci dubnu
rozsáhlou opravou. Hlav-
ním sponzorem této inves-
tice bylo město Bohumín.

Oslavy začínají v 10.00
hodin soutěžemi místního
hasičského sboru pro děti ve
zbrusu novém koutku za
hasičskou zbrojnicí. V 10.30
hodin se uskuteční poutní
mše ke cti svatého Jana Ne-
pomuckého v kapli. V areálu
u sokolovny budou zajištěny
stánky s občerstvením a další
atrakce pro děti.

Zvou pořadatelé - řím-
skokatolická farnost, odbor
školství, kultury a sportu při
MěÚ, SDH Záblatí. (red)

● Den požární
bezpečnosti 
Hasičský záchranný sbor

Moravskoslezského kraje,
územní odbor Karviná po-
řádá Den požární bezpeč-
nosti. Uskuteční se 13.
května v době od 8.00 do
11.30 hodin a odpoledne
mezi 13.00 a 17.00 hodi-
nou. Bude probíhat formou
otevřených dveří na hasič-
ských stanicích v Havířově,
Karviné, Orlové, Českém Tě-
šíně a Bohumíně. Návštěv-
níci se mohou těšit na pro-
hlídku požární techniky, do-
provázenou výkladem i na
ukázky přibližující každoden-
ní zásahovou činnost hasičů.

Ivo PIETER, ředitel 
územního odboru Karviná



Brzy jsi od nás odešel, 
osud Ti málo přál, 

však v našich srdcích
zůstáváš dál

Dne 15.5.2005 
by se dožil 65 let 

pan 
Roman ILYK. 

S láskou a úctou vzpomíná manželka, 
syn a dcery s rodinami.

Dne 8.4. jsme se na-
posledy rozloučili

s panem Petrem
BENDOU.
Děkuji všem

příbuzným, známým,
sousedům, 

spolupracovníkům z ŽDB a kamarádům 
za květinové dary a účast při posledním 

rozloučení. Zároveň děkuji panu Kochovi
za slova útěchy. 

Manželka.
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Inzerce ve Společenské kronice:
Rozměr 59,5 x 56 mm: bez fota 150,- Kč

s fotem 250,- Kč

Dík za to, čím jsi pro nás
byl, za každý den, 
který jsi pro nás žil.

Dne 12. května 2005
vzpomeneme 1. smutné

výročí úmrtí 

pana Gerharda
LANGERA. 

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka Anna, 

syn Petr a dcera Eva.

Vzpomínky - úmrtí
8. května vzpomeneme

10 let, kdy nečekaně
zemřel 

pan Otakar 

KOLCZAK
z Bohumína. 

Všem, kteří ho znali, 
děkujeme za tichou vzpomínku. 

Manželka Vlasta 
a dcery Květa a Nataša s rodinami.

Dne 7. května
vzpomínáme 

20. smutné výročí 
úmrtí 

pana 

Ing. Karla

TOMÁŠE. 

S láskou a úctou vzpomínají manželka, 
dcera Kája a syn Jirka 

s rodinami.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene. 

Kdo Tě měl rád, ten
nikdy nezapomene.

Dne 7.5.2005
vzpomeneme 

10. smutné výročí 
úmrtí 

pana Jaroslava RABIECE
z Bohumína. 

S láskou vzpomíná manželka
a celá rodina.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene. 
Kdo Tě měl rád, 

nezapomene.

Dne 12.5. vzpomínáme
1. výročí úmrtí 

paní Wandy
WIĘCKOVÉ.

S láskou vzpomínají a za všechno děkují
manžel, vnuk Petr s rodinou, 

Roman s Luckou a dcera Jana s manželem.

Jen svíci a kytici 
na hrob Ti můžeme dát

a vzpomínat.

Uplynulo již 30 let 
od úmrtí 

pana Antonína
NAWRATA

ze Skřečoně. 

S úctou a láskou vzpomíná
manželka, sestra 

a tři dcery s rodinami.

Kdo Tě znal, 
ten si vzpomene. 

Kdo Tě měl rád, ten
nikdy nezapomene.

Dne 3. května 2005 
uplynulo dlouhých 

20 let od úmrtí 
našeho manžela, 

tatínka, dědečka a pradědečka 

pana Františka STOSZKA.

S úctou vzpomíná manželka 
s celou rodinou.

Kdo Tě měl rád, 
ten vzpomíná, ten, kdo Tě

miloval, nezapomíná.
Dne 8.5. vzpomínáme

nedožité 
60. narozeniny našeho
milovaného manžela

tatínka, dědečka, bratra,
strýce, švagra a kamaráda 

pana Milana LIBERDY 
a zároveň 18.12. vzpomeneme 

5. výročí jeho úmrtí. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Alena, 

syn Miroslav a dcera Šárka s rodinami.

Hvězdičky Ti nesvítí, 
sluníčko Tě nehřeje, 

už se nevrátíš, 
už není naděje.

Dne 6.5.2005 
by se dožil 60 let

pan
Jan KUDLÍK

ze Starého Bohumína. 

Současně jsme letos vzpomněli 
třetí výročí jeho úmrtí. 

Nikdy nezapomenou manželka, 
děti s rodinami a bratr s rodinou.

Ceník inzerce

Anděla Przibylová, *1912, Starý Bohumín
Petr Benda, *1953, Bohumín
Marie Kubátková, *1947, Bohumín
Zdeňka Kobsová, *1945, Bohumín
Boleslav Bajger, *1930, Bohumín-Skřečoň
Vilém Slíva, *1921, Bohumín
Jaromír Skoumal, *1933, Bohumín
Milan Dobrocký, *1960, Starý Bohumín
Emilie Czerwionková, *1920, Bohumín-
Skřečoň
Vítězslav Hradil, *1923, Bohumín
Alžběta Slowiaková, *1922, Bohumín

Naposledy 
jsme se rozloučili

Blahopřání - jubilea
Jdi s tím, 

kdo tě měl rád...
Viktor Hugo 

15. května uplyne
40 let, kdy si své

ANO řekli 

Marie a Rudolf
ŠEVČÍKOVI. 

Do dalších let mnoho štěstí, zdraví 
a lásky přejí syn Miroslav 

a dcera Bohumila s rodinami.

Na společnou 
cestu vykročili 

Rostislav Pohl z Bohumína 
a Lucie Langová ze Starého Bohumína

Tomáš Cásek a Monika Jurzicová, 
oba z Bohumína

Jan Szkandera a Jana Czeczotková, 
oba z Horní Lomné

Petr Tomáš z Bohumína-Záblatí 
a Žaneta Zuczeková z Orlové

Radislav Sedlář a Lucie Fritschová, 
oba z Bohumína

Radim Bloksch z Bohumína-Záblatí 
a Eva Kunertová z Bohumína

Jindřich Sosna z Petřvaldu
a Jana Duchoňová z Bohumína.

Noví občánci 
Do pamětní knihy města Bohumína byli

zapsáni malí Bohumíňáčci: 

Vojtěch Ježíšek
Klára Bělíčková
Jaroslava Javorská
Patrik Piperek
Jan Fonti
Andrea Podeszfová
Tomáš Matuška
Jan Tomala
Jan Barva
Lukáš Faltýnek

Radek Horvath
Eliška Vykydalová
Valentýna Kohutová
Zuzana Skupienová
Eliška Mirgová
Vojtěch Šafránek
Patrik Ferstel
Patricie Kubrtová
Rudolf Fonš

Program kina
■ Čtvrtek 5.5.- pátek 6.5. v 19.00 hod.

Když se setmí. Film USA, s titulky.
■ Sobota 7.5.- neděle 8.5. v 17.30 hod.

Slonisko a medvídek Pú. Film pro děti,
USA, český dabing.

■ Sobota 7.5.- neděle 8.5. v 19.00 hod.
Příběhy obyčejného šílenství. Komedie
ČR / SR / SNR.

■ Úterý 10.5.- středa 11.5. v 19.00 hod.
Hledání Země Nezemě. Film VB / USA, 
s titulky.

■ Čtvrtek 12.5.- pátek 13.5. v 19.00 hod.
SAW - Hra o přežití. Thriller USA, s ti-
tulky.

■ Sobota 14.5.- neděle 15.5. v 19.00 hod.
Million Dollar Baby. Drama USA, s ti-
tulky.

■ Čtvrtek 19.5.- pátek 20.5. v 19.00 hod.
Nenávist. Horror USA / Japonsko, s titulky.

● Základní umělecká škola zve
V úterý 10. května v 16.00 hodin se koná

hodnocená koncertní předehrávka žáků
školy. O týden později, 17. května v 16.30
hodin uslyšíte druhý absolventský koncert 
a můžete si prohlédnout výstavu absolventa
výtvarného oboru této umělecké školy.
Poslední 31. květnový den v 16.30 hodin
přij�te na Jarní koncert ZUŠ. Účinkují žáci,
komorní soubory a pěvecký sbor školy. 

● Setkání jmenovců
Kavárna na náměstí T. G. Masaryka v Bo-

humíně se v neděli 15. května stane místem
setkání všech, kteří nesou jméno Kula, Ku-
lová nebo Kulla, Kullová z našeho města a
okolí. Přítomní si ujasní příbuzenské vztahy
a pokusí se nalézt společný rodokmen. Set-
kání poslouží k navázání nových kontaktů a
oprášení starých vzpomínek. Eduard KULA

Ve 13. ročníku soutěže o nejlepšího české-
ho manažera roku 2004 se do užšího výběru
dostalo 61 mužů a šest žen, když celkem bylo
letos mezi nominovanými 135 osob. 

»Je to ocenění nejen mé, ale i práce všech
zaměstnanců ŽDB. Za poslední tři roky se
nám podařilo dostat podnik z téměř existenč-
ních problémů mezi přední české firmy,« řekl
po ocenění šéf ŽDB.

Zdeněk Juchelka celý svůj život prožil 
v bohumínské firmě. Svou kariéru zahájil 
v roce 1978, kdy po studiu vysoké školy na-
stoupil jako pomocný dělník k rovnačkám
na válcovenském závodě. Poté v podniku
pracoval jako programátor, asistent ředitele
a v různých ekonomických funkcích, které
vyvrcholily v roce 2000 až 2001, kdy byl eko-
nomickým ředitelem. V závěru roku 2001
byl novými vlastníky skupiny podnikatele

Karla Komárka pověřen ří-
zením firmy. A to v době,
kdy se ve firmě rozhodovalo o vyřešení
nejsložitějšího období v dějinách společ-
nosti, kterým bylo soudní vyrovnání. 

Podle předběžných výsledků společnost
loni výrazně překročila plánované ukazatele
a proti roku 2003 velmi zvýšila tržby a také
provozní zisk. Tržby ŽDB se loni meziročně
zvedly na zhruba šest miliard korun z 4,57
miliardy korun v roce 2003. Provozní hospo-
dářský výsledek loni dosáhl 330 milionů,
což je meziroční nárůst o 80 milionů korun. 

Díky množství kontraktů musely ŽDB bě-
hem posledních dvou let přibrat více než 200
nových lidí. V květnu 2003 pracovalo u nej-
většího zaměstnavatele na Bohumínsku
2570 lidí, nyní zde pracuje zhruba 2800 lidí.

Tomáš ŽELAZKO

Manažerem roku 2004 se stal
generální ředitel ŽDB

Společnost ŽDB kvůli stále se zvyšující-
mu zájmu o plotové systémy letos výrazně
rozšíří jejich výrobu a vytvoří také deset
nových pracovních míst.

Firma zahájila produkci oplocení v roce
2003 a kromě úspěšného prodeje na českém
trhu začala zcela nový výrobek loni vyvážet

také do řady evropských zemí. V souvislosti
se zvýšením poptávky po kovovém systému
oplocení a nutností rošířit prodejní kapacity
se provoz Plotové systémy stěhuje v těchto
dnech do nových, větších prostor. Investice
do nového strojního zařízení dosáhne více
než čtyři miliony korun. (tož)

Vytvořena další pracovní místa

Titul nejlepšího českého manažera za loňský rok v odvětví »Výroba
základních kovů, hutních a kovodělných výrobků«, obdržel generální
ředitel akciové společnosti ŽDB Zdeněk Juchelka.
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NEBYTOVÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU − TŘÍPODLAŽNÍ

VILA, volná od 1.6.2005
Skřečoň, ul. 1. máje 433 

(u kostela)
Vhodné pro SÍDLO FIRMY:
vlastní parkoviště, plynové

topení, tel. ústředna, internet
on−line, konferenční místnost,

kuchyňky, koupelny, WC,
skladovací prostory. Dům 
po rekonstrukci v r. 2000.

Nájemné 1000 Kč/m2.

VOLEJTE 775 298 999
e−mail: rfalc@post.cz

NNoovvěě  ootteevvřřeennéé
ppoorraaddeennsskkéé  mmííssttoo
CO NABÍZÍME?

■■   bezplatné finanční poradenství
■■   osobní půjčky od 20 do 150 tis. Kč 

(výsledek do 5 minut)
■■   hypoteční úvěry
■■   vedení osobních účtů
■■   poradenství při investování
■■   dětské spořící účty »Včelička«

KDE?
Na ulici Komenského 554, Bohumín

KDY?
Každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 17.00 hod.

TTeell..  559966  001166  335555

Profi − půjčka

Kontakt: Jiří Tomášek, mobil: 736 435 900

JE PRO KAŽDÉHO! 
Pro zaměstnance * pro důchodce* pro podnikatele.

JE RYCHLÁ! Do 24 hodin, větší podnikatelské půjčky do 10 dnů.

JE UNIVERZÁLNÍ! Pro zaměstnance od 10 000 do 160 000 Kč 
bez ručitele, na cokoli * pro podnikatele v neomezené výši, 

se splatností již od 1 měsíce, za výhodných podmínek 
* i pro začínající podnikatele.

JE SNADNÁ! Jste zaměstnaní? Stačí Vám pracovní smlouva 
a 3 výplatní pásky! * Podnikáte? Půjčíme Vám, 
i když v daňovém přiznání nevykazujete zisk!

Profi−půjčka JE PRO VÁS!

inzerce

● Prodám pračku Bosh
WFL-2061. Přední plnění, ná-
plň 5 kg, 1000 ot./min. Levně,
cena dohodou. ✆ 597 578 905.

● Malíř-natěrač - malování
bytů, kanceláří, nátěry oken, 
dveří, tapety, ✆ 605 855 358.

● Nátěr oken a jiné. ✆ 721
525 742.

● Přidejte k výhodnému spo-
ření u Českomoravské stavební
spořitelny a úvěrům na bydlení
další výhody. Bližší informace
získáte na poradenském místě:
ČP Bohumín 1, út a čt 12.30 -
17.00 hod., ✆ 605 947 891, 
p. Lhotská.

● Úvěry s bonusem, volejte
✆ 736 435 900.

● Koupím RD v Bohumíně a
okolí. Platba ihned v hotovosti.
✆ 608 370 379.

● Prodej krůt - vykrmené, rozkr-
mené po tel. domluvě 776 171 452.

● Koupím starožitnosti a věci
do r. 1945. Nábytek, lustry, hodiny,
obrazy, porcelán, hudební nástro-
je, hračky, věci z války, z hornic-
tví, medaile ap. ✆ 777 104 000.

● Prodám stavební pozemek
2x20 arů, ul. Úvozní, klidné
okolí. Mob. 732 880 098.
Možnost výstavby.

● Prodám RD v Záblatí,
3+1, hala, ÚT, HB, garáž. Cena
1,5 mil. Kč. ✆ 604 562 232,
605 764 665.

Široký sortiment střešních krytin a izolačních materiálů
včetně dodávky. Důchodcům provádíme práce se slevou!

Tel. 596 544 588, 606 205 469

Fa TWARDZIK Lumír provede občanům

●●  klempířské práce
●●  pokrývačské práce

●●  nátěry plechových střech
●●  opravy plochých střech

● Prodám - vyrobím pozink.
pletivo do výšky 2,2 m. Cena 
dohodou. Prodám pšenici, nad 
3 metráky dovezu, cena 350 Kč.
✆ 596 031 167, 605 549 815.

● Prodám york. teriéra bez
PP, fenka. Odběr květen, ✆ 737
088 631.

● Pronajmu kancelář 21 m2 

v centru Bohumína, možnost
park., cena dohodou. ✆ 608
708 781.

● Koupím garáž v Bohumí-
ně, jen za Ham krámem nebo
na ul. Mírová, trvalý zájem, ✆
777 314 457.

● Vyměním st. 2+1 II. kat. 
v cihlové zást. v centru za 3+1
I. nebo II. kat. větších rozměrů.
✆ 606 742 746.

● Úklidová fa přijme uklí-
zečky pro úklid kanc. a výr.
prostor. Požadujeme praxi v úkli-
du a čistý trestný rejstřík.
Volejte po - pá od 11 do 13 hod.,
✆ 724 621 514.

● Prodám babetu, cena do-
hodou, ✆ 596 031 115.

● Prodám stav. parcelu 14 a
Skřečoň-Zbytky. ✆ 732 851 719.

● Potřebujete 20 000 až ??.
Jednoduše, rychle, bez potvr.
příjmu. Dále hledáme prodejce
této novinky! Denně provize na
váš účet. ✆ 721 846 859.

● Objednávky + dovoz uhlí,
strusky, štěrku, písku, odvoz 
stav. suti auty Avia, Liaz. ✆ 737
186 023.

Nabízíme: žádaný a dobře prodejný produkt, kompletní zaškolení,
motivační programy, zázemí stabilní a úspěšné společnosti.

NESTAČÍ VÁM VAŠE PŘÍJMY?

Profireal, a. s. přijme zprostředkovatele finančních půjček.

Pro info volejte 603 499 909 www.profireal.cz

NESTAČÍ VÁM VAŠE PŘÍJMY?

NEJVYŠŠÍ PROVIZE v oblasti prodeje FINANČNÍCH PRODUKTŮ!
Podmínky a ceník inzerce v OKU najdete také na

www.mesto-bohumin.cz nebo mailujte na oko@mubo.cz.
Telefonické informace na č. 596 092 282.

Nabídka před 
dovolenou

Charita Bohumín nabízí
možnost přechodného uby-
tování s komplexní péčí
v Domu pokojného stáří sv.
Františka na dobu max. jed-
noho měsíce pro seniory, 
o které jinak po celý rok pe-
čuje rodina. Bližší informa-
ce na tel. č.: 596 013 606.

● 5.4. - 20.5. Útržky u příle-
žitosti 120 let ŽDB. Galerie Na
ochozu - Dům kultury ŽDB a. s.,
pondělí - pátek 11.00 - 17.00 hod.

● 5.5. Den pro mou mamin-
ku. Centrum Bobeš, dopoledne.

● 5.5. Darovat život. Cen-
trum Bobeš, 17.30 hod.

● 5.5. - 8.5. Český ráj -
Semilsko. Setkání turistů ZdP,
sraz 5.5. na nádraží ČD v 6.30
hod.

● 6.5. Den pro moji mamin-
ku. RC Slůně, 10.00 hod.

● 6.5. Plavání těhulek v Aqua-
cetru. 

● 6.5. - 7.5. Esoterický festi-
val. Přednášky, prodej knih,
bylinky, Feng Shuej, grafologie,
numerologie, výklad z karet,
Zentrichova apatyka a mnoho
dalších zajímavostí. Salon Ma-
ryška, 10.00 - 21.00 hod.

● 6.5. - 8.5. 8. ročník memo-
riálu E. Ševčíka. Tenisový tur-
naj neregistrovaných hráčů -
dvouhry v kategorii do 40 let,
40 až 60 let a nad 60 let. Tenis.
kurty St. Bohumín, 9.00 hod.

● 7.5. Po prajskich kopcach.
Cykloturistika pro náročnější
turisty - 50 km.

● 7.5. Městská volejbalová
liga 2005. Zahájení nového
ročníku, hřiště »Na Kuželně«,
dopoledne.

● 7.5. 3. ročník Aerobic
Show. Zimní stadión BOS-
POR, 8.00 - 14.30 hod.

● 7.5. TJ ŽD Bohumín A -
NFC Lichnov. Fotbal - muži "A",
hřiště TJ ŽDB »Faja«, 10.15 hod.

● 8.5. Den otevřených dveří
ŽDB a. s., Dům kultury, mu-
zeum, 8.00 - 13.00 hod.

● 8.5. Běh ulicemi města Bo-
humína. Náměstí T. G. Masa-
ryka, 9.50 - slavnostní zahájení.

● 8.5. Pětihodinovka dvojic
MTB-XC. Bu� fit areál Gliňoč
- Skřečoň, 10.00 hod.

● 8.5. TJ ŽD Bohumín B -
Inter Petrovice. Fotbal - muži
"B". Hřiště TJ ŽDB Vrbice,
16.30 hod.

● 10.5. Focení dětí profesio-
nální firmou. Centrum Bobeš,
15.30 hod. 

● 10.5. Plavání s hastrmán-
kem. Informační schůzka a zá-
pis pro nové zájemce o plavání
dětí. Rodinné centrum Slůně,
10.00 hod.

● 10.5. Těhotenství. RC Slů-
ně, 16.00 - 17.30 hod.

● 10.5. Koncertní předehráv-
ka žáků ZUŠ. Koncertní sál
ZUŠ, 16.00 hod.

● 10.5. Základy práce na PC.
Kurz pro dospělé, úvodní lekce.
Počítač. učebna DDM, 18.30 hod.

● 11.5. Dětské masáže. Ro-
dinné centrum Slůně, 9.30 hod.

● 11.5. Krásná středa - stří-
hání dětí. Bobeš, 10.00 hod.

● 12.5. Májová vycházka.
3. ročník turistického pochodu
do Šilheřovic. Sraz na nádraží
ČD v 8.00 hod.

● 12.5. Co předchází poro-
du. Centrum Bobeš, 17.30 hod.

● 12.5. Základy práce na PC.
MS Excel, počítačová učebna
DDM, 18.30 hod.

● 13.5. - 20.5. Výstava k 60.
výročí vítězství nad fašismem.
Salon Maryška, vernisáž 13.5. 
v 10.00 hod.

● 13.5. Kolik podob má lás-
ka. Autorské čtení. Salon Ma-
ryška, 18.00 hod.

● 14.5. Z Bohumína do Bo-
humína. Start 6.00 - 9.30 před
nádražím ČD.

● 14.5. Cena Bohumína v sil-
niční časovce jednotlivců. Skře-
čoň, rest. U Keconě, 13.00 hod.

● 14.5. Bobešova zahradní
slavnost pro rodiny. Centrum
Bobeš, 14.30 hod.

● 14.5. Slovan Záblatí - FK
Těrlicko. Fotbal - okresní pře-
bor - muži. Hřiště Slovanu
Záblatí, 16.30 hod.

● 14.5. Jubilejní koncert.
U příležitosti 80. narozenin
varhaníka a učitele hudby
Vladimíra Včelného. Farní kos-
tel Božského Srdce Páně kostel,
Nový Bohumín, 18.00 hod.

Kam v Bohumíně?

Štěrkovny spol. s r.o. Dolní Benešov hledají pro pracoviště v Bohumíně 

VEDOUCÍHO BETONÁRNY
POŽADAVKY:

* VŠ, SŠ vzdělání staveb. směru výhodou
* znalost práce na PC
* organizační a řídící schopnosti
* vysoké pracovní nasazení
* komunikativnost, spolehlivost, flexibilita
* ŘP sk. B

Životopisy zasílejte na adresu:
Štěrkovny spol. s r. o., Dolní Benešov, sl. Kunertová,
Ostravská 27, 735 51 Bohumín 5, e−mail: eva.kunertova@sterk.cz
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TELEPOINT PARTNER - smluvní partner Českého Telecomu Tajenka z čísla 7: ESEMESKY 
Z PEVNÉ LINKY ZA KORUNU DO
VŠECH SÍTÍ. Vylosovaní Richard
GOSPOŠ z Pudlova, Miluše
ORAVCOVÁ z Bohumína a Zuzana
WALICOVÁ z Orlové−Lutyně si
mohou výhru vyzvednout v re−
dakci městských novin.

Tajenku zašlete do 25.5. na adresu redakce. Jména tří vylosovaných luštitelů, na které čeká odměna sponzora křížovky, zveřejníme v čísle 11.

Toužíte po výhodném 
vysokorychlostním internetu?

▼

552200  KKčč//mměěss ..

Tel. 596 014 088, 602 548 820, www.telepartner.cz

Otevírací doba kontaktního místa v Bohumíně, Komenského ul., č.p. 263: 
Pondělí 8.00 − 12.00 13.00 − 17.00 hod. Středa 8.00 − 12.00 13.00 − 17.00 hod.

toužíte po výhodném 
vysokorychlostním internetu?

za 520 Kč měsíčně 
se do něj zamilujete

Fialový
polodra−
hokam


